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ELŐSZÓ
"Aki megérti a páviánokat, az többet tenne afelé.
metafizika, mint Locke" Charles Darwin 1838 Notebook M
Ez a könyv az emberi viselkedésről szól (mint minden könyv, amit bárki ír
bármiről), és így arról, hogy milyen korlátai vannak annak, hogy a majmok
közelmúltbeli (8 millió éves vagy sokkal kevesebb, nézőpontoktól függően)
ősökkel rendelkezünk, és a szándékosság táblázatában bemutatott veleszületett
pszichológiánk keretein belül nyilvánulnak meg szavaink és tetteink. Ahogy a
híres evolucionista, Richard Leakey mondja, kritikus fontosságú, hogy ne tartsuk
szem előtt, hogy nem a majmokból fejlődtünk ki, hanem hogy minden fontos
szempontból majmok vagyunk. Ha ezt mindenki valóban megértené (vagyis az
emberi ökológiát és pszichológiát, hogy valóban némi kontrollt kapjon önmaga
felett), talán a civilizációnak lenne esélye. A dolgok jelenlegi állása szerint azonban
a társadalom vezetői sem értik jobban a dolgokat, mint a választóik, így az
anarchiába és diktatúrába való összeomlás elkerülhetetlen.
Annak érdekében, hogy áttekintést adjak a magasabb rendű emberi viselkedés
logikai szerkezetéről, vagyis a magasabb rendű gondolkodás (elme, nyelv,
racionalitás, személyiség, szándékosság), vagy Wittgenstein nyomán a nyelvi
játékok leíró pszichológiájáról, kritikai áttekintést adok Ludwig Wittgenstein és
John Searle néhány fontosabb megállapításáról, kiindulópontom Wittgenstein
alapvető felfedezéséből - hogy minden valóban "filozófiai" (azaz, magasabb rendű
pszichológiai) problémák ugyanazok - a nyelvhasználat egy adott kontextusban
való használatával kapcsolatos zavarok, és ezért minden megoldás ugyanaz - azt
keresi, hogyan lehet a nyelvet a kérdéses kontextusban úgy használni, hogy a
nyelv igazságfeltételei (Conditions of Satisfaction vagy COS) egyértelműek
legyenek. Az alapvető probléma az, hogy bármit lehet mondani, de nem lehet
bármely tetszőleges kijelentést jelenteni (egyértelmű COS-t megállapítani), és a
jelentés csak egy nagyon specifikus kontextusban lehetséges. A két gondolkodási
rendszer közelmúltbeli modern szemszögéből adok elemzést, a szándékosság új
táblázatát és az új kettős rendszerek nómenklatúráját alkalmazva.
Lényeges megérteni, hogy miért viselkedünk úgy, ahogyan viselkedünk, ezért
megpróbálom leírni (és nem megmagyarázni, ahogy Wittgenstein ragaszkodott
hozzá) a viselkedést. A racionalitás logikai szerkezetének rövid áttekintésével
kezdem, amely néhány heurisztikát nyújt a nyelv (elme, racionalitás, személyiség)
leírásához, és néhány javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy ez hogyan kapcsolódik
a társas viselkedés evolúciójához. Ennek középpontjában az általam e tekintetben
legfontosabbnak tartott két író, Ludwig Wittgenstein és John Searle áll, akiknek
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gondolatait a viselkedés legújabbkori megértésében, valamint a gondolkodás és az
érvelés kutatásában oly hasznosnak bizonyult kettős rendszer (két gondolati
rendszer) keretén belül kombinálom és bővítem. Mint megjegyzem, véleményem
szerint alapvetően
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teljes átfedés a filozófia - a szigorú értelemben vett, a tudományos diszciplínát
érintő tartós kérdések értelmében - és a magasabb rendű gondolkodás (viselkedés)
leíró pszichológiája között. Ha valaki egyszer megértette Wittgenstein belátását,
miszerint csak az a kérdés, hogyan kell a nyelvi játékot játszani, meghatározza az
elégedettségi feltételeket (mitől lesz egy állítás igaz vagy elégedett stb.), és ezzel a
vita véget is ér.
Mivel a filozófiai problémák veleszületett pszichológiánkból fakadnak, vagy
ahogy Wittgenstein fogalmazott, a nyelv éleslátásának hiányából erednek,
végigvonulnak az emberi beszédben és viselkedésben, ezért végtelenül nagy
szükség van filozófiai elemzésekre, nemcsak a filozófia, szociológia, antropológia,
politológia, pszichológia, történelem, irodalom, vallás stb. "humán
tudományokban", hanem a fizika, matematika és biológia "kemény
tudományokban" is. Általános érvényű, hogy a nyelvjátékos kérdéseket
összekeverjük a valódi tudományos kérdésekkel, hogy mik az empirikus tények.
A szcientizmus mindig jelen van, és a mester már régen lerakta elénk, azaz
Wittgenstein (a továbbiakban W) a Kék és Barna könyvekkel kezdve az 1930-as
évek elején.
"A filozófusok állandóan a tudomány módszerét látják maguk előtt, és
ellenállhatatlanul kísértésbe esnek, hogy a tudomány módszere szerint tegyenek
fel és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a tendencia a metafizika igazi forrása, és a
filozófust teljes sötétségbe vezeti." (BBB 18. o.)
Mindazonáltal Wittgenstein munkásságának, és ezáltal pszichológiánk
működésének valódi megértése csak a 21. század második évtizedében kezd
elterjedni, ami elsősorban P. M. S. Hackernek (a továbbiakban H) és Daniele
Moyal-Sharrocknak (a továbbiakban DMS), de sokaknak köszönhető, akik közül
néhányat a cikkekben megemlítek.
Horwich adja a legszebb összefoglalást, amit valaha láttam arról, hogy hol tart
Wittgenstein megértése.
"Nem szabad kísérletet tenni arra, hogy megmagyarázzuk nyelvi/fogalmi
tevékenységünket (PI 126), mint Frege az aritmetikának a logikára való
redukciójában; nem szabad kísérletet tenni arra, hogy episztemológiai alapokat
adjunk neki (PI 124), mint az a priori tudás jelentésalapú beszámolóiban; nem
szabad kísérletet tenni arra, hogy jellemezzük idealizált formáit (PI 130), mint az
értelemlogikákban; nem szabad kísérletet tenni arra, hogy megreformáljuk (PI 124,
132), mint Mackie hibaelméletében vagy Dummett intuicionizmusában; nincs
kísérlet a racionalizálására (PI 133), mint Quine lételméletében; nincs kísérlet a
következetesebbé tételére (PI 132), mint Tarski válasza a hazug paradoxonokra; és
nincs kísérlet a teljessé tételére (PI 133), mint a személyes identitás kérdéseinek
rendezése a bizarr hipotetikus "teleportációs" forgatókönyvek esetében."
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Bár Wittgensteinről számtalan könyv és cikk jelent meg, véleményem szerint csak
egy
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kevés nagyon friss (DMS, H, Coliva stb.) közelít a teljes megbecsüléséhez, egyik
sem tesz komoly kísérletet arra, hogy munkásságát a viselkedés egyik másik
modern zsenijével, John Searle-lel (a továbbiakban S) kapcsolatba hozza, és senki
sem alkalmazta a két gondolkodási rendszer erőteljes keretét filozófiai kérdésekre
az evolúciós pszichológia szemszögéből. Én itt megkísérlem ezt megtenni.
Kritikai áttekintést nyújtok Wittgenstein és Searle néhány fő megállapításáról a
szándékosság (elme, nyelv, viselkedés) logikai szerkezetéről, kiindulópontom
Wittgenstein alapvető felfedezése - miszerint minden valóban "filozófiai"
probléma ugyanaz: a nyelvhasználat egy adott kontextusban való használatával
kapcsolatos zavarok, és így minden megoldás ugyanaz -, azt vizsgálva, hogyan
lehet a nyelvet a kérdéses kontextusban úgy használni, hogy az igazságfeltételek
(a kielégítési feltételek vagy COS) egyértelműek legyenek. Az alapvető probléma
az, hogy bármit lehet mondani, de nem lehet bármely tetszőleges kijelentést
jelenteni (egyértelmű COS-t megállapítani), és a jelentés csak egy nagyon
specifikus kontextusban lehetséges. Különböző írásokat elemzek tőlük és róluk a
két gondolkodási rendszer szemszögéből, az intencionalitás új táblázatát és új
kettős rendszerű nomenklatúrát alkalmazva.
Amikor néhány évvel ezelőtt elolvastam az "On Certainty"-t, egy kritikában úgy
jellemeztem, mint a filozófia és a pszichológia alapkövét és a viselkedés
megértésének legalapvetőbb dokumentumát, és nagyjából ugyanebben az időben
a DMS cikkeket írt, amelyekben megjegyezte, hogy megoldotta azt az évezredes
ismeretelméleti problémát, hogy hogyan tudhatunk bármit is biztosan. Rájöttem,
hogy W volt az első, aki megragadta azt, amit ma a gondolkodás két rendszerének
vagy kettős rendszerének nevezünk, és létrehoztam egy kettős rendszer (S1 és S2)
terminológiát, amelyet nagyon erőteljesnek találtam a viselkedés leírásában.
Fogtam azt a kis táblázatot, amelyet John Searle (a továbbiakban S) használt,
nagymértékben kibővítettem, és később úgy találtam, hogy tökéletesen
integrálódott abba a keretrendszerbe, amelyet a gondolkodás és az érvelés
kutatásának különböző jelenlegi munkásai használnak.
Mivel külön-külön jelentek meg, igyekeztem a könyvismertetéseket és cikkeket a
lehető legnagyobb mértékben önmagukban megállni, és ez magyarázza a
különböző részek, nevezetesen a táblázat és annak magyarázata ismétlődését. Egy
rövid cikkel kezdem, amely bemutatja a szándékosság táblázatát, és röviden
ismerteti annak terminológiáját és hátterét. Ezután következik a messze
leghosszabb cikk, amely megkísérli W és S munkásságának áttekintését a
táblázathoz és így a viselkedés megértéséhez vagy leírásához (nem pedig
magyarázatához, ahogyan W ragaszkodott hozzá) való viszonyában.
Azt állítom, hogy a szándékosság (racionalitás, elme, gondolkodás, nyelv,
személyiség stb.) itt kiemelkedő szerepet játszó táblázata többé-kevésbé pontosan
leírja, vagy legalábbis heurisztikaként szolgál arra, hogyan gondolkodunk és
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viselkedünk, és így nemcsak a filozófiát és a pszichológiát foglalja magában,
hanem minden mást is (történelem, irodalom, matematika, politika stb.). Különös
tekintettel arra, hogy a szándékosság és
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a racionalitás, ahogy én (Searle-lel, Wittgensteinnel és másokkal együtt) látom,
magában foglalja mind a tudatos, deliberatív 2. rendszerbeli, mind a tudattalan,
automatizált 1. rendszerbeli cselekvéseket vagy reflexeket.
Az éleselméjűek talán csodálkoznak, hogy miért nem látjuk az 1-es rendszert
dolgozni, de egy állat számára egyértelműen kontraproduktív, ha minden egyes
cselekedetén gondolkodik, vagy minden egyes cselekedetét meggondolja, és
mindenesetre a lassú, masszívan integrált 2-es rendszernek nincs ideje arra, hogy
részt vegyen a másodperc töredéke alatt meghozandó "döntések" állandó
áramlásában. Ahogy W megjegyezte, a "gondolatainknak" (T1 vagy az 1. Rendszer
"gondolatainak") közvetlenül a cselekvésekhez kell vezetniük.
A kulcs mindenhez a biológia, és az ezzel kapcsolatos feledékenység az, ami olyan
okos, művelt emberek millióit, mint Obama, Chomsky, Clinton és a pápa, arra
készteti, hogy öngyilkos utópisztikus eszméket támogassanak, amelyek
menthetetlenül a földi pokolba vezetnek. Ahogy W megjegyezte, azt a
legnehezebb látni, ami mindig a szemünk előtt van. A tudatos, deliberatív nyelvi
2. rendszer világában élünk, de az öntudatlan, automatikus reflexív 1. rendszer
uralkodik. Ez a forrása annak az egyetemes vakságnak, amelyet Searle A
fenomenológiai illúzió (TPI), Pinker Az üres tábla, Tooby és Cosmides pedig A
standard társadalomtudományi modell néven írt le.
Mint megjegyzem, A fenomenológiai illúzió (az automatizált 1. rendszerünk
elfelejtése) egyetemes, és nem csupán a filozófiára, hanem az egész életre kiterjed.
Biztos vagyok benne, hogy Chomsky, Obama, Zuckerberg és a pápa
hitetlenkedne, ha azt mondanák nekik, hogy ugyanabban a problémában
szenvednek, mint Hegel, Husserl és Heidegger, (vagy hogy csak fokban
különböznek a drog- és szexfüggőktől abban, hogy a ventrális tegmentumon és a
nucleus accumbensen keresztül a dopamin (és több mint 100 más vegyi anyag)
szállítása által a homloklebenyükbe történő stimuláció motiválja őket), de ez
egyértelműen igaz. Míg a fenomenológusok csak sok ember idejét pazarolták,
addig a Földet és az utódaik jövőjét pazarolják.
A modern "digitális téveszmék" összekeverik a 2. rendszer nyelvi játékait az 1.
rendszer automatizmusaival, és így nem tudják megkülönböztetni a biológiai
gépeket (azaz az embereket) másfajta gépektől (azaz a számítógépektől). A
"redukcionista" állítás az, hogy a viselkedést "alacsonyabb" szinten lehet
"megmagyarázni", de valójában az történik, hogy nem az emberi viselkedést
magyarázzuk meg, hanem annak "beugrását". Innen ered Searle klasszikus
kritikájának címe Dennett könyvéről ("Consciousness Explained") "Consciousness Explained Away". A legtöbb kontextusban a magasabb szintű
emergens viselkedés "redukálása" agyi funkciókra, biokémiára vagy fizikára
inkoherens. A kémia vagy a fizika "redukciója" esetében is a káosz és a
bizonytalanság állja el az utat (és a káoszelméletről bebizonyosodott, hogy Godel
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értelmében hiányos és eldönthetetlen). Bármit lehet egyenletekkel "ábrázolni", de
amikor ezek magasabb rendű viselkedést "ábrázolnak", nem világos (és nem is
lehet világossá tenni), hogy mit
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az "eredmények" jelentése. A redukcionista metafizika egy vicc, de a legtöbb tudós
és filozófus nem rendelkezik megfelelő humorérzékkel.
Azt reméltem, hogy megjegyzéseimet egységes egésszé tudom összeforrasztani,
de rájöttem, ahogy Wittgenstein és a mesterséges intelligencia kutatói is, hogy az
elme (nagyjából ugyanaz, mint a nyelv, ahogy Wittgenstein megmutatta nekünk)
sokféle kontextusra kifejlesztett, szétszórt darabok sokasága, és nincs ilyen egész
vagy elmélet, kivéve az inkluzív alkalmasságot, azaz a természetes szelekció általi
evolúciót.
Végezetül, ahogy a 90 cikkemben és 9 másik könyvemben, valamint az összes
levelemben, e-mailben és beszélgetésemben több mint 50 éve, mindig az "ők" vagy
"őket" szót használtam az "ő", "ő/ő" vagy az idióta fordított szexizmus helyett, és
talán az egyetlen vagyok a galaxisnak ebben a részében, aki ezt teszi. Ezeknek az
általánosan alkalmazott, égbekiáltó szókapcsolatoknak a szolgai használata
természetesen szorosan összefügg pszichológiánk azon hibáival, amelyek az
akadémikus filozófiát, a demokráciát és az ipari civilizáció összeomlását
generálják, és ezen összefüggések további leírását az olvasóra bízom.
Akit egyéb írásaim is érdekelnek, azok számára ajánlom a Talking Monkeys 2nd
ed (2019), The Logical Structure of Philosophy, Psychology, Mind and Language
in Ludwig Wittgenstein and John Searle 3rd ed. (2019), Suicide by Democracy 2nd ed
(2019) és Suicidal Utopian Delusions in the 21st Century 4th ed (2019).
Tisztában vagyok munkám számos hiányosságával és korlátaival, és folyamatosan
felülvizsgálom, de 12 évvel ezelőtt, 65 évesen kezdtem el filozófiával foglalkozni,
így csoda, és ékes bizonyítéka az 1. rendszer automatizmusainak erejének, hogy
egyáltalán képes voltam bármit is csinálni. Tíz év szüntelen küzdelem volt, és
remélem, hogy az olvasók hasznát veszik.
mstarks3d@yahoo.com
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Az emberi viselkedés logikai felépítése

"Ha kételkedni akarnék abban, hogy ez az én kezem-e, hogyan tudnám elkerülni,
hogy kételkedjek abban, hogy a "kéz" szónak van-e jelentése? Úgy tűnik, ezt
mégiscsak tudom." Wittgenstein 'A bizonyosságról' 48. o.
"Miféle előrelépés ez - a lenyűgöző rejtély megszűnt -, mégsem sikerült mélyre
hatolni a vigasztalásban; semmit sem sikerült megmagyarázni, felfedezni vagy
újra felfogni. Mennyire szelíd és ötlettelen, gondolhatnánk. De talán, ahogy
Wittgenstein sugallja, a világosság, a demisztifikáció és az igazság erényeit elég
kielégítőnek kell találni." - Horwich 'Wittgenstein metafilozófiája'.
Először is, emlékezzünk Wittgenstein (W) alapvető felfedezésére, miszerint
minden valóban "filozófiai" probléma (vagyis azok, amelyeket nem lehet
kísérletekkel vagy adatgyűjtéssel megoldani) ugyanazok a problémák: a
nyelvhasználat egy adott kontextusban való használatának zavarai, és így minden
megoldás ugyanaz - azt vizsgálni, hogyan lehet a nyelvet a kérdéses kontextusban
úgy használni, hogy az igazságfeltételek (Conditions of Satisfaction vagy COS)
egyértelműek legyenek. Az alapvető probléma az, hogy bármit lehet mondani, de
nem lehet bármely tetszőleges kijelentést jelenteni (egyértelmű COS-t
megállapítani), és a jelentés csak egy nagyon specifikus kontextusban lehetséges.
Így W. utolsó remekművében, az "On Certainty"-ben (OC) a "tudni", "kétséges" és
"biztos" szavak különböző használatának szemléletes példáit vizsgálja, gyakran az
általa jellemző három nézőpontból: az elbeszélő, a beszélgetőpartner és a
kommentátor szemszögéből, az olvasóra bízva, hogy eldöntse, melyik mondat
használata (legegyértelműbb COS) a legjobb az egyes kontextusokban. Csak leírni
lehet az egymáshoz kapcsolódó mondatok használatát, és ezzel vége - nincsenek
rejtett mélységek, nincsenek metafizikai meglátások. Nincsenek "problémák" a
"tudatosság", az "akarat", a "tér", az "idő" stb. tekintetében, hanem csak az a
szükséglet, hogy e szavak használatát (COS) tisztán tartsuk. Igazán szomorú, hogy
a legtöbb filozófus továbbra is az akadémiai filozófiának sajátos nyelvi
zűrzavarokra pazarolja az idejét, ahelyett, hogy figyelmét a többi viselkedési
tudományág, valamint a fizika, a biológia és a matematika felé fordítaná, ahol erre
égető szükség lenne.
Mit ért el W valójában? Egy vezető Wittgenstein-kutató így foglalta össze
munkásságát: "Wittgenstein számos olyan mély problémát oldott meg, amelyek
évszázadok óta, sőt néha több mint két évezrede kísértik tárgyunkat, a nyelvi
reprezentáció természetével kapcsolatos problémákat, a nyelvi reprezentáció
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a gondolkodás és a nyelv közötti kapcsolatról, a szolipszizmusról és az
idealizmusról, az önismeretről és a más elmékről való tudásról, valamint a
szükséges igazság és a matematikai tételek természetéről. Felszántotta az európai
logika- és nyelvfilozófia talaját. A pszichológia filozófiájába újszerű és
mérhetetlenül termékeny meglátások sorát adta. Megkísérelte megdönteni a
matematika és a matematikai igazság természetével kapcsolatos évszázados
elmélkedéseket. Aláássa a megalapozó ismeretelméletet. És a filozófiának nem az
emberi tudáshoz, hanem az emberi megértéshez való hozzájárulásként hagyta
ránk a filozófia vízióját - gondolkodásunk formáinak és a fogalmi zavaroknak a
megértését, amelyekbe hajlamosak vagyunk beleesni." - Peter Hacker-- "Gordon
Baker kései Wittgenstein-értelmezése".
Ehhez hozzátenném, hogy W volt az első, aki világosan és részletesen leírta a két
gondolkodási rendszert - a gyors automatikus prelingvisztikus S1-et és a lassú
reflektív nyelvi diszpozíciós S2-t. Elmagyarázta, hogy a viselkedés csak egy
hatalmas öröklött háttérrel lehetséges, amely az ítélkezés axiomatikus alapja, és
nem lehet kétségbe vonni vagy megítélni, tehát az akarat (választás), a tudat, az
én, az idő és a tér veleszületett, csakis igaz axiómák. Több ezer oldalon és több
száz példán keresztül jegyezte meg, hogy belső mentális élményeink nyelvileg
nem írhatók le, ez csak nyilvános nyelvvel lehetséges viselkedés (a magánnyelv
lehetetlensége). Megjósolta a parakonszisztens logika hasznosságát, amely csak
jóval később jelent meg. Egyébként szabadalmaztatott helikopterterveket, amelyek
három évtizeddel megelőzték a rotorok meghajtására használt lapátfejes
sugárhajtású sugárhajtású gépeket, és amelyekben benne volt a centrifugális
áramlású gázturbinamotor magva, tervezett egy szívverésmérőt, megtervezte és
felügyelte egy modernista ház építését, és felvázolta Euler tételének bizonyítását,
amelyet később mások fejeztek be. Lerakta a matematika, a logika, a
befejezetlenség és a végtelenség pszichológiai alapjait.
Horwich adja a legszebb összefoglalást, amit valaha láttam arról, hogy hol tart
Wittgenstein megértése.
"Nem szabad kísérletet tenni arra, hogy megmagyarázzuk nyelvi/fogalmi
tevékenységünket (PI 126), mint Frege aritmetikájának logikára való redukciója;
nem szabad kísérletet tenni arra, hogy episztemológiai alapokat adjunk neki (PI
124), mint az a priori tudás jelentésalapú beszámolóiban; nem szabad kísérletet
tenni arra, hogy jellemezzük idealizált formáit (PI 130), mint az
értelemlogikákban; nem szabad kísérletet tenni arra, hogy megreformáljuk (PI
124,132), mint Mackie hibaelméletében vagy Dummett intuicionizmusában; nincs
kísérlet a racionalizálására (PI 133), mint Quine lételméletében; nincs kísérlet a
következetesebbé tételére (PI 132), mint Tarski válasza a hazug paradoxonokra; és
nincs kísérlet a teljessé tételére (PI 133), mint a személyes identitás kérdéseinek
rendezése a bizarr hipotetikus "teleportációs" forgatókönyvek esetében."
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Őt tekinthetjük az első evolúciós pszichológusnak, mivel folyamatosan
magyarázta a veleszületett háttér szükségességét, és bemutatta, hogyan generálja a
viselkedést. Bár úgy tűnik, senki sem tud róla, ő írta le a pszichológiát, ami később
a Wason-teszt lett - az evolúciós pszichológiában (EP) évtizedekkel később
használt alapvető mérőeszköz. Megjegyezte a nyelv határozatlan vagy
aluldeterminált jellegét és a társas interakciók játékszerűségét. Leírta és megcáfolta
az elme mint gép és az elme számítógépes elmélete fogalmát, jóval a gyakorlati
számítógépek vagy Searle híres írásai előtt. Feltalálta a logikában és a filozófiában
használható igazságtáblázatokat. Határozottan véget vetett a szkepticizmusnak és
a metafizikának. Megmutatta, hogy az elme tevékenységei távolról sem
kifürkészhetetlenek, hanem nyitva állnak előttünk, és ezt a leckét azóta kevesen
tanulták meg.
Amikor Wittgensteinről gondolkodom, gyakran eszembe jut a Cambridge-i
filozófiaprofesszornak, C. D. Broadnak tulajdonított megjegyzés (aki nem értette
és nem is kedvelte őt). "A filozófia tanszékét nem Wittgensteinnek felajánlani
olyan lenne, mintha a fizika tanszékét nem Einsteinnek ajánlanánk fel!" Én úgy
gondolok rá, mint az intuitív pszichológia Einsteinjére. Bár tíz évvel később
született, ő is majdnem ugyanabban az időben és a világnak ugyanabban a
részében keltette ki gondolatait a valóság természetéről, és Einsteinhez hasonlóan
majdnem meghalt az első világháborúban. Most tegyük fel, hogy Einstein egy
öngyilkos hajlamú, homoszexuális, nehéz személyiségű remete volt, aki csak egy
korai változatát publikálta elképzeléseinek, amelyek zavarosak és gyakran tévesek
voltak, de világhírű lett; teljesen megváltoztatta elképzeléseit, de a következő 30
évben már nem publikált semmit, és az új munkájáról szóló ismeretek, többnyire
zagyva formában, lassan terjedtek el alkalmi előadásokból és diákjegyzetekből;
hogy 1951-ben meghalt, és több mint 20 000 oldalnyi, többnyire kézzel írt, német
nyelvű firkálmányt hagyott hátra, amelyek mondatokból vagy rövid
bekezdésekből állnak, és gyakran nincs egyértelmű kapcsolatuk az előtte vagy
utána következő mondatokkal; hogy ezeket az évekkel korábban írt
jegyzetfüzetekből vágták ki és illesztették be, a margón lévő jegyzetekkel,
aláhúzásokkal és áthúzott szavakkal, így sok mondat több változatban is szerepel;
hogy irodalmi vezetői ezt az emészthetetlen masszát darabokra vágták, kihagyva,
amit akartak, és küzdve azzal a szörnyű feladattal, hogy megragadják a
világegyetem működéséről teljesen újszerű nézeteket közvetítő mondatok helyes
jelentését, és hogy ezt az anyagot aztán gyötrelmes lassúsággal (fél évszázad után
sem készült el) olyan előszavakkal adták ki, amelyek nem tartalmaztak valódi
magyarázatot arra, hogy miről is van szó; hogy legalább annyira hírhedt, mint
híres lett számos olyan kijelentése miatt, amelyek szerint minden korábbi fizika
tévedés, sőt képtelenség, és hogy gyakorlatilag senki sem értette a munkáját,
annak ellenére, hogy több száz könyv és több tízezer tanulmány tárgyalta; hogy
sok fizikus csak a korai munkáját ismerte, amelyben a newtoni fizika végleges
összefoglalását adta meg, amelyet olyan
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rendkívül elvont és tömörített formában, hogy nehéz volt eldönteni, miről is van
szó; hogy akkoriban gyakorlatilag elfelejtették, és hogy a világ természetéről és a
modern fizika különböző témáiról szóló könyvek és cikkek többsége csak futólag
és általában tévesen hivatkozott rá, és hogy sokan teljesen kihagyták őt; hogy a
mai napig, több mint fél évszázaddal a halála után, csak néhány ember van, aki
valóban felfogta tetteinek monumentális következményeit. Azt állítom, hogy
Wittgensteinnel pontosan ez a helyzet.
Ha W. a 80-as éveiben élt volna, közvetlen hatással lett volna Searle-re (a leíró
pszichológia másik modern zsenijére), Pinkerre, Toobyra és Cosmidesre,
Symonsra és számtalan más viselkedéskutatóra. Ha zseniális barátja, Frank
Ramsey nem halt volna meg fiatalon, szinte biztosan rendkívül gyümölcsöző
együttműködés alakult volna ki. Ha tanítványa és kollégája, Alan Turing a
szeretője lett volna, valószínűleg minden idők egyik legelképesztőbb
együttműködése alakult volna ki. Bármelyik esetben más lett volna a 20. század
szellemi tája, és ha mindhárom megtörtént volna, akkor szinte biztos, hogy
nagyon más lett volna. Ehelyett viszonylagos szellemi elszigeteltségben élt,
kevesen ismerték őt jól, vagy csak kevesen sejtették az elképzeléseit, amíg élt, és
még ma is csak néhányan ismerik igazán a munkásságát. Lehetett volna mérnök,
matematikus, pszichológus, fiziológus (háborús kutatásokat végzett ebben a
témában), zenész (hangszereken játszott, és híres volt a fütyülős tehetségéről),
építész (a ház, amelyet a húgának tervezett és épített, még ma is áll) vagy
vállalkozó (a világ egyik legnagyobb vagyonát örökölte, de mindet elajándékozta).
Csoda, hogy túlélte a lövészárkokat és a fogolytáborokat, és azt, hogy többször is
önként jelentkezett a legveszélyesebb szolgálatra (miközben a Tractatus-t írta) az
első világháborúban, a sokéves öngyilkos depressziót (3 testvére is belehalt),
elkerülte, hogy Ausztriában csapdába essen, és a nácik kivégezzék (részben zsidó
volt, és valószínűleg csak az mentette meg a családot, hogy a nácik rá akarták
tenni a kezüket a pénzükre), és hogy nem üldözték homoszexualitása miatt, és
nem kergették öngyilkosságba, mint barátját, Turingot. Rájött, hogy senki sem érti,
mit csinál, és talán soha nem is fogja megérteni (ami nem meglepő, hiszen fél
évszázaddal - vagy egy egész évszázaddal, nézőpontunktól függően - megelőzte a
pszichológiát és a filozófiát, amelyek csak nemrég kezdték elfogadni, hogy az
agyunk egy olyan fejlett szerv, mint a szívünk).
Először néhány megjegyzést teszek a filozófiáról és annak a kortárs pszichológiai
kutatáshoz való viszonyáról, ahogyan azt Searle (S), Wittgenstein (W), Hacker (H)
és mások munkái példázzák. Segítségül szolgálnak a TLP, BBB, PI, OC by W és
PNC (Philosophy in a New Century), Making the Social World (MSW), Seeing
Things As They Are (STATA), Searle filozófiája és a kínai filozófia (SPCP), John R.
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Searle - Thinking About the Real World (TARW), és más könyvek ezektől a
zseniktől és ezekről a zsenikről, akik a magasabb rendű viselkedés világos leírását
adják, amely nem található meg a pszichológiai könyvekben, és amelyet a
továbbiakban WS-keretnek fogok nevezni. Néhány átható idézettel kezdem W-től
és S-től.
"A pszichológia zűrzavarát és terméketlenségét nem lehet azzal magyarázni, hogy
"fiatal tudománynak" nevezzük; állapota nem hasonlítható például a fizikáéhoz a
kezdetek kezdetén. (Inkább a matematika egyes ágainak. a halmazelméletnek az
ágához.) A pszichológiában ugyanis kísérleti módszerek és fogalmi zűrzavar van.
(Ahogy a másik esetben is fogalmi zűrzavar és bizonyítási módszerek). A kísérleti
módszer megléte arra késztet bennünket, hogy azt higgyük, megvan az eszközünk
a bennünket foglalkoztató problémák megoldására; bár probléma és módszer
elmegy egymás mellett." Wittgenstein (PI 232. o.)
"A filozófusok állandóan a tudomány módszerét látják maguk előtt, és
ellenállhatatlanul kísértésbe esnek, hogy a tudomány módszere szerint tegyenek
fel és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a hajlam a metafizika igazi forrása, és a
filozófust teljes sötétségbe vezeti." (BBB 18. o.).
"De a világról alkotott képemet nem úgy szereztem meg, hogy meggyőződtem a
helyességéről: és nem is azért van meg, mert meggyőződtem a helyességéről.
Nem: ez az az öröklött háttér, amely előtt különbséget teszek igaz és hamis
között." Wittgenstein OC 94
"A filozófia célja, hogy falat emeljünk azon a ponton, ahol a nyelv úgyis megáll".
Wittgenstein Filozófiai alkalmak, 187. o.
"A nyelv határait mutatja, hogy lehetetlen egy olyan tényt leírni, amely megfelel
(egy mondat fordítása) anélkül, hogy egyszerűen megismételnénk a mondatot ..."
Wittgenstein CV 10. o.
"Sok szónak akkor ebben az értelemben akkor nincs szigorú jelentése. De ez nem
hiba. Azt hinni, hogy az, olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy az
olvasólámpám fénye egyáltalán nem is igazi fény, mert nincs éles határa." BBB p27
"Minden jel értelmezhető, de a jelentése nem lehet értelmezhető. Ez az utolsó
értelmezés." BBB 34. o.
"Van a gondolkodásnak egyfajta általános betegsége, amely mindig keresi (és
megtalálja)
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amit mentális állapotnak nevezhetnénk, amelyből minden cselekedetünk, mint
egy tartályból ered." BBB p143
"És azt a hibát, amelyet itt és ezer hasonló esetben hajlamosak vagyunk elkövetni,
a "tenni" szóval jelöljük, ahogyan azt a mondatban használtuk: "Nem a belátás
aktusa az, ami arra késztet bennünket, hogy úgy használjuk a szabályt, ahogyan
tesszük", mert van egy olyan elképzelés, hogy "valaminek kell rávennie
bennünket" arra, amit teszünk. És ez ismét az ok és okozat közötti zavarhoz
csatlakozik. Nem kell, hogy okunk legyen arra, hogy úgy kövessük a szabályt,
ahogyan tesszük. Az okok láncolatának vége van." BBB p143
"Ha szem előtt tartjuk egy olyan kép lehetőségét, amely bár helyes, de nincs
hasonlóságban a tárgyával, az árnyék közbeiktatása a mondat és a valóság között
minden értelmét veszti. Egyelőre maga a mondat szolgálhat ilyen árnyékként. A
mondat éppen egy ilyen kép, amelynek a legcsekélyebb hasonlósága sincs azzal,
amit ábrázol".
BBBp37
"Így egyes filozofáló matematikusokról elmondhatjuk, hogy nyilvánvalóan
nincsenek tisztában a "bizonyítás" szó sokféle használatával; és hogy nem
tisztában vannak a "fajta" szó használatának különbségeivel, amikor számfajtákról,
bizonyításfajtákról beszélnek, mintha a "fajta" szó itt ugyanazt jelentené, mint az
"almafajták" szövegkörnyezetben." Vagy, mondhatjuk, nincsenek tisztában a
"felfedezés" szó eltérő jelentésével, amikor az egyik esetben az ötszög
felépítésének felfedezéséről, a másik esetben pedig a Déli-sark felfedezéséről
beszélünk". BBB 29. o.
"Az intencionalitás néhány legfontosabb logikai jellemzője kívül esik a
fenomenológia hatókörén, mert nincs közvetlen fenomenológiai valóságuk...
Mivel az értelmességnek az értelmetlenségből való megteremtése nem tudatosan
tapasztalható... nem létezik... Ez... a fenomenológiai illúzió." Searle PNC p115-117
"...az elme és a világ közötti alapvető intencionális kapcsolat az elégedettség
feltételeivel kapcsolatos. És egy tétel egyáltalán bármi, ami szándékos viszonyban
állhat a világgal, és mivel ezek a szándékos viszonyok mindig meghatározzák a
kielégülés feltételeit, és egy tétel úgy definiálható, mint bármi, ami elégséges a
kielégülés feltételeinek meghatározásához, kiderül, hogy minden intencionalitás a
tételek kérdése."" Searle PNC p193
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"A szándékos állapot reprezentálja a kielégülés feltételeit... az emberek tévesen azt
feltételezik, hogy minden mentális reprezentációnak tudatosan elgondoltnak kell
lennie... de a reprezentáció fogalma, ahogy én használom, funkcionális és nem
ontológiai fogalom. Bármi, aminek kielégítési feltételei vannak, ami az
intencionalitásra jellemző módon sikeres vagy sikertelen lehet, definíció szerint
kielégítési
feltételeinek
reprezentációja...
a
társadalmi
jelenségek
intencionalitásának
struktúráját
a
kielégítési
feltételeik
elemzésével
elemezhetjük.". Searle MSW p28- 32
"A babona nem más, mint az ok-okozati összefüggésbe vetett hit." TLP 5.1361
"Ha pedig nem az oksági összefüggésekkel foglalkozunk, akkor az elme
tevékenységei nyitva állnak előttünk". BBB p6
"Úgy érezzük, hogy még akkor is, ha minden lehetséges tudományos kérdésre
választ kaptunk, az élet problémái teljesen érintetlenek maradnak. Természetesen
akkor már nem maradnak kérdések, és ez önmagában a válasz."
TLP 6.52
"Badarság, badarság, mert feltételezéseket teszel, ahelyett, hogy egyszerűen
leírnád. Ha itt magyarázatok kísértik a fejedet, akkor elhanyagolod, hogy a
legfontosabb tényekre emlékeztesd magad." Z 220
"A filozófia egyszerűen mindent elénk tár, és semmit sem magyaráz meg, semmit
sem következtet le... A `filozófia' nevet adhatnánk annak, ami minden új
felfedezés és találmány előtt lehetséges". PI 126
"Minél szűkebben vizsgáljuk a tényleges nyelvezetet, annál élesebbé válik az
ellentmondás közte és a követelményünk között. (A logika kristálytiszta tisztasága
ugyanis természetesen nem a vizsgálat eredménye: követelmény volt.)" PI 107
"A téves felfogás, amely ellen ebben az összefüggésben tiltakozni szeretnék, az a
következő, hogy valami teljesen újat fedezhetünk fel. Ez tévedés. Az igazság az,
hogy már mindent megkaptunk, és ténylegesen jelen van; nem kell várnunk
semmire. A hétköznapi nyelvünk nyelvtanának birodalmában tesszük meg a
lépéseinket, és ez a nyelvtan már ott van. Így már mindent megkaptunk, és nem
kell várnunk a jövőre". (1930-ban mondta) Waismann "Ludwig Wittgenstein és a
bécsi kör (1979) 183. o.
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"Itt a filozófiai vizsgálódás egy figyelemre méltó és jellegzetes jelenségével
találkozunk: a nehézség - mondhatnám - nem a megoldás megtalálása, hanem
inkább az, hogy megoldásnak ismerjünk el valamit, ami úgy tűnik, mintha csak
előzménye lenne a megoldásnak. Már mindent elmondtunk. --- Nem valami, ami
ebből következik, nem ez maga a megoldás! Ez összefügg, azt hiszem,
azzal, hogy tévesen magyarázatot várunk, holott a nehézség megoldása egy leírás,
ha megfelelő helyet adunk neki megfontolásainkban. Ha elidőzünk rajta, és nem
próbálunk meg túllépni rajta". Zettel p312-314
"A mi módszerünk tisztán leíró jellegű, az általunk adott leírások nem
magyarázatra utaló utalások." BBB 125. o.
Ezek az idézetek nem véletlenszerűen vannak kiválasztva, hanem (az
áttekintéseimben szereplő többi idézettel együtt) a viselkedés (az emberi
természet) vázlata két legnagyobb leíró pszichológusunktól. Amikor ezeket a
kérdéseket vizsgáljuk, szem előtt kell tartanunk, hogy a filozófia (abban a szoros
értelemben, amit itt figyelembe veszek) a magasabb rendű gondolkodás (HOT)
leíró pszichológiája, ami egy másik olyan nyilvánvaló tény, amely teljesen
figyelmen kívül marad - vagyis még sehol sem láttam, hogy ezt világosan
kimondták volna. Amellett, hogy nem teszik világossá, hogy amit csinálnak, az
leíró pszichológia, a filozófusok ritkán határozzák meg pontosan, hogy mi az,
amitől azt várják, hogy hozzájáruljanak ehhez a témához, amit a viselkedés más
tanulmányozói (azaz a tudósok) nem, így miután megjegyeztem W fenti
megjegyzését a tudományirigységről, ismét Hackertől idézek, aki jó
kiindulópontot ad ehhez.
"A hagyományos episztemológusok azt akarják tudni, hogy a tudás igaz hit és egy
további feltétel ..., vagy a tudás még csak nem is feltételezi a hitet Mi akarjuk
tudni, hogy mikor van szükség a tudásra, és mikor nincs szükség igazolásra.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy mit tulajdonítunk egy személynek, amikor azt
mondjuk, hogy tud valamit. Ez egy megkülönböztető mentális állapot, egy
teljesítmény, egy teljesítmény, egy hajlam vagy egy képesség? Azonos lehet-e a p
tudása vagy hite az agy valamely állapotával? Miért mondhatjuk azt, hogy `hiszi,
hogy p, de nem az, hogy p', míg azt nem mondhatjuk, hogy `hiszem, hogy p, de
nem az, hogy p'? Miért vannak módok, módszerek és eszközök a tudás elérésére,
megszerzésére vagy befogadására, de a hitre (szemben a hittel) nem? Miért lehet
tudni, de nem lehet hinni, hogy ki, mit, mit, mit, mikor, hogy és hogyan? Miért
lehet hinni, de nem tudni, teljes szívvel, szenvedélyesen, tétován, ostobán,
meggondolatlanul, fanatikusan, dogmatikusan vagy ésszerűen? Miért lehet
valamit tökéletesen, alaposan vagy részletesen tudni, de nem hinni? És így tovább
- sok száz hasonló kérdésen keresztül, amelyek nemcsak a tudásra és a hitre
vonatkoznak, hanem a kételyre, a bizonyosságra, az emlékezésre, a felejtésre, a
megfigyelésre, az észlelésre, a felismerésre, a figyelemre, a tudatosságra, a
tudatosságra, nem is beszélve arról.
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az észlelés számos igéje és rokon értelmű igéi. Amit tisztázni kell, ha ezekre a
kérdésekre választ akarunk kapni, az episztemikus fogalmaink hálója, a
különböző fogalmak egymásba fonódásának módja, kompatibilitásuk és
inkompatibilitásuk különböző formái, értelmük és céljuk, előfeltevéseik és
kontextusfüggőségük különböző formái. A konnektív elemzés e tiszteletre méltó
gyakorlatához a tudományos megismerés, a pszichológia, az idegtudomány és az
önjelölt kognitív tudomány semmivel sem tud hozzájárulni." (Elhaladva a
naturalista fordulat mellett: Quine zsákutcájában- p15(2005).
1951-ben bekövetkezett halálakor W mintegy 20 000 oldalnyi szétszórt
gyűjteményt hagyott hátra. A Tractatustól eltekintve ezek kiadatlanok és
nagyrészt ismeretlenek voltak, bár néhányat széles körben terjesztettek és olvastak
(akárcsak az óráin készített jegyzeteket), ami kiterjedt, de nagyrészt el nem ismert
hatásokhoz vezetett. Néhány művéről tudjuk, hogy elveszett, sok más művét
pedig W. megsemmisítette. A Nachlass nagy részét 1968-ban a Cornell Egyetem
mikrofilmre vette, és nagyon kevés könyvtár vásárolt belőle másolatokat. Budd Wittgenstein's Philosophy of Psychology (1989)- mint a korszak legtöbb Wkommentárja, nem hivatkozik a mikrofilmre. Bár a Nachlass nagy része
ismétlődik, és valamilyen formában megjelenik a később megjelent műveiben
(amelyekre Budd hivatkozik), számos szövegváltozat nagy érdeklődésre tart
számot, és jelentős anyagot tartalmaz, amelyet soha nem fordítottak le az eredeti
német nyelvből, és könyv formájában sem adtak ki.
Yorick Smithies előadásjegyzetei 2018-ban jelentek meg, és még most is várjuk a
szerelménél, Francis Skinnernél hagyott Barna-könyvnek egy olyan változatát,
amely a jelek szerint a szerelménél, Francis Skinnernél maradt - "Wittgenstein,
Dictating Philosophy to Francis Skinner" (Springer, 2019). 1998-ban jelent meg a
teljes Nachlass Bergeni CD-je -- Wittgenstein's Nachlass: Text and Facsimile
Version: The Bergen Electronic Edition $2500 ISBN 10: 0192686917. Könyvtárközi
kölcsönzéssel és ingyenesen elérhető a neten is. A W. művének többi CD-jéhez
hasonlóan az Intelextől (www.nlx.com) szerezhető be. A kötet indexelve és
kereshető, és az elsőszámú W-forrás. A W-irodalomban végzett kiterjedt
olvasmányaim azonban azt mutatják, hogy nagyon kevesen vették a fáradságot,
hogy ezt a dokumentumot tanulmányozzák, és így munkáikból hiányzik egy
kritikus elem. Egy említésre méltó kivételt Victor Rodych W Godelre vonatkozó
megjegyzéseiről szóló dolgozatai jelentenek. Az egyik jelentős munka W középső
időszakából (1933) származik, amely 2000-ben jelent meg könyv formájában, a
híres Nagy
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W jobb feldolgozásait (lásd a kritikámat), de mivel 1989-ben fejezte be ezt a
könyvet, sem a Nagy gépirat, sem a Bergen CD nem állt rendelkezésére, és
elhanyagolta a Cornell mikrofilmet. Ennek ellenére messze a legfontosabb
munkák W 3. korszakából (kb. 1935 és 1951 között) származnak, és ezeket
Budd mind felhasználta.
Wittgenstein teljesen újszerű gondolatai, egyedülálló szuperszókratikus
trialógusai (az én kifejezésem) és távirati írásai, valamint gyakran magányos,
szinte szolipszista életmódja és 1951-ben bekövetkezett korai halála azt
eredményezte, hogy későbbi gondolataiból semmit sem publikáltak életében, és
csak lassan jelent meg a mintegy 20 000 oldalas hatalmas, mintegy 20 000 oldalas
utószava - ez a projekt a mai napig tart. A nagyrészt német nyelvű Nachlass
egyetlen teljes kiadását először 2000-ben adta ki az Oxford, most pedig az Intelex
adja ki, valamint mind a 14 angol nyelvű Blackwell-könyvét egy kereshető CD-n.
A Blackwell CD kb. 100 dollárba kerül, de az Oxford CD több mint 1000 dollárba,
illetve az eredeti kéziratok képeit is tartalmazó készlet több mint 2000 dollárba.
Ezek azonban könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezhetők, és mint a legtöbb könyv
és cikk, ma már a neten is szabadon hozzáférhetőek (libgen.io, b-ok.org és p2p).
Angol nyelvű könyveinek kereshető CDROM-ja, valamint a teljes német Nachlass
CDROM-ja már több helyen is megtalálható a neten, a Bergen CD-nek pedig kb.
2021-- http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf) várható új
kiadása. És természetesen a legtöbb tudományos cikk és könyv ma már
ingyenesen elérhető online a b-ok.org és a libgen.io oldalakon.
Ráadásul óriási problémák vannak a 20. század eleji bécsi német nyelvnek a mai
angolra való fordításával. Ehhez az angol, a német és a W nyelv mestere kell, hogy
legyen az ember, és csak nagyon kevesen képesek erre. Minden műve szenved
egyértelmű fordítási hibáktól, és vannak finomabb kérdések is, ahol a fordításhoz
meg kell érteni későbbi filozófiájának teljes irányvonalát. Mivel véleményem
szerint Daniele Moyal-Sharrock (DMS) kivételével senki sem fogta fel későbbi
műveinek teljes jelentőségét (de persze ő nemrég széles körben publikált, és sokan
ismerik már a nézeteit), érthető, hogy miért nem értékelték még teljes mértékben
W-t. Még a többé-kevésbé ismert kritikus különbség is általában elkerülte a
figyelmet, amely a "Satz" "mondat"-ként (azaz amit sok összefüggésben S1kijelentésnek tekinthetünk) vs. "propozíció"-ként (azaz sok összefüggésben
értelmes S2-kijelentésként, amely a kielégítés feltételeivel rendelkezik) való
értelmezése között különböző összefüggésekben van.
Kevesen veszik észre (Budd p29-32, Stern és DMS egy nemrég megjelent cikkében
ritka kivétel), hogy W előrelátóan (évtizedekkel a káosz- és komplexitástudomány
kialakulása előtt) felvetette, hogy egyes mentális jelenségek kaotikus
folyamatokból eredhetnek a káosz és a komplexitás tudományában.
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agy - hogy pl. nincs semmi, ami megfelelne egy emléknyomnak. Többször
felvetette azt is, hogy az oksági láncnak vége van, és ez jelentheti egyrészt azt,
hogy egyszerűen nem lehet (a tudomány állásától függetlenül) tovább követni,
másrészt azt, hogy az "ok" fogalma egy bizonyos ponton túl már nem
alkalmazható (34. o.). Ezt követően sokan tettek hasonló felvetéseket anélkül, hogy
fogalmuk sem volt arról, hogy W évtizedekkel (sőt, néhány esetben már több mint
egy évszázaddal) megelőzte őket.
DMS-sel együtt W. utolsó könyvét, az "On Certainty"-t (OC) a filozófia és a
pszichológia alapkövének tekintem. Ez valójában nem is könyv, hanem
feljegyzések, amelyeket élete utolsó két évében készített, miközben
prosztatarákban haldoklott, és alig tudott dolgozni. Úgy tűnik, elsősorban az a
felismerés motiválta, hogy G. E. Moore egyszerű erőfeszítései ráirányították a
figyelmet minden filozófia lényegére - arra, hogyan lehetséges egyáltalán bármit
jelenteni, hinni, tudni, és nem kételkedni benne. Mindenki csak annyit tehet, hogy
aprólékosan megvizsgálja a "tudni", a "biztos" és a "kételkedni" nyelvi játékainak
működését, ahogyan azokat agyunk primitív, automatizált, prelilingvisztikus
egyes rendszer (S1) funkcióinak (az én K1, C1 és D1) és a fejlett, deliberatív kettes
nyelvi rendszer (S2) funkcióinak (az én K2, C2 és D2) leírására használják.
Természetesen W nem használja a két rendszer terminológiát, amely csak mintegy
fél évszázaddal a halála után került előtérbe a pszichológiában, és még nem hatolt
be a filozófiába, de a két rendszer keretét (a "nyelvtant") a 30-as évek elejétől
kezdve minden munkájában egyértelműen megragadta, és már a legkorábbi
írásaiban is egyértelmű előjeleket láthatunk.
A közelmúltban sokat írtak Moore-ról és W-ről, valamint az On Certainty (OC)
című könyvről, miután fél évszázadig a viszonylagos feledés homályába merült.
Lásd pl. Annalisa Coliva "Moore and Wittgenstein" (2010), "Extended Rationality"
(2015), The Varieties of Self- Knowledge'(2016), Brice "Exploring Certainty" (2014)
és Andy Hamilton "Routledge Philosophy Guide Book to Wittgenstein and On
Certainty" című könyvét, valamint Daniele Moyal-Sharrock (DMS) és Peter
Hacker (PH) számos könyvét és tanulmányát, beleértve Hacker legutóbbi 3 kötetét
az emberi természetről. DMS és PH a későbbi W vezető tudósai voltak,
mindketten fél tucat könyvet (sok közülük általam recenzált) és számos
tanulmányt írtak vagy szerkesztettek az elmúlt évtizedben. Hogy azonban milyen
nehézségekbe ütközik a magasabb rendű pszichológiánk alapjainak, vagyis annak a
kérdésnek a megragadása, hogy hogyan működik a nyelv (nagyjából ugyanúgy,
mint az elme, ahogy W megmutatta), azt bizonyítja, hogy Coliva, az egyik
legzseniálisabb és legtermékenyebb kortárs filozófus egy nagyon friss cikkében
olyan megjegyzéseket tett, amelyekből kiderül, hogy a későbbi W-vel való
többéves intenzív foglalkozás után, úgy tűnik, nem értette meg, hogy az emberi
viselkedés leírásának legalapvetőbb problémáit oldotta meg. Amint DMS
világossá teszi, még az alapvető pszichológiánk működésével kapcsolatos
kételyeket sem lehet koherensen megfogalmazni (W "zsanérok", amelyeket én
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S1) anélkül, hogy összefüggéstelenségbe esnénk. A DMS mindkét munkás
korlátjait (amelyekben a viselkedés minden tanulmányozója osztozik)
megjegyezte a legutóbbi cikkeiben, amelyek (akárcsak Coliva és Hackeréi)
szabadon hozzáférhetőek a neten.
Ahogy a DMS fogalmaz: "...az On Certainty (A bizonyosságról) című jegyzet
forradalmasítja az alapvető hiedelmek fogalmát, és feloldja a szkepticizmust, így
nemcsak Moore, hanem Descartes, Hume és az egész ismeretelmélet korrekciója.
Az On Certainty megmutatja, hogy Wittgenstein megoldotta azt a problémát,
amelynek megoldására vállalkozott - azt a problémát, amely Moore-t
foglalkoztatta és az episztemológiát gyötörte -, a tudás alapjának problémáját.
Wittgenstein forradalmi felismerése a Bizonyosságról című könyvében az, hogy
amit a filozófusok hagyományosan "alaphiedelmeknek" neveztek - azok a
hiedelmek, amelyeken végső soron minden tudásnak alapulnia kell -, a végtelen
regresszió veszélye miatt nem alapulhatnak további tételes hiedelmeken. Rájön,
hogy az alapvető meggyőződések valójában állati vagy reflektálatlan cselekvési
módok, amelyek, miután (pl. a filozófusok által) megfogalmazódnak, (empirikus)
tételeknek tűnnek. Ez a megtévesztő látszat az, ami arra készteti a filozófusokat,
hogy azt higgyék, hogy a gondolkodás alapját még több gondolat képezi. Pedig
bár gyakran empirikus következtetéseknek tűnhetnek, alapvető bizonyosságaink a
tudás megalapozatlan, nem tételes alátámasztását képezik, nem pedig tárgyát.
Azzal, hogy Wittgenstein így a tudás alapját a nem reflektív bizonyosságokban
helyezte el, amelyek cselekvésmódokként nyilvánulnak meg, megtalálta azt a
helyet, ahol az igazolás véget ér, és megoldotta az alaphiedelmek regressziós
problémáját - és mellékesen megmutatta a hiperbolikus szkepticizmus logikai
lehetetlenségét. Úgy vélem, hogy ez úttörő eredmény a filozófia számára - méltó
arra, hogy az On Certainty Wittgenstein 'harmadik remekművének' nevezzük."
Néhány évvel ezelőtt magam is ugyanerre az általános következtetésre jutottam,
és ezt könyvkritikáimban is kifejtettem.
Így folytatja:" ... Wittgenstein pontosan így írja le a Moore-típusú
zsanérbizonyosságokat az On Certaintyben: "empirikus tételek formájával
rendelkeznek", de nem empirikus tételek. Igaz, ezek a bizonyosságok nem olyan
tételes metafizikai tételek, amelyek látszólag a világ szükségszerű vonásait írják le,
hanem olyan tételes empirikus tételek, amelyek látszólag a világ kontingens
vonásait írják le. És ebben rejlik az On Certainty (A bizonyosságról) újdonsága. Az
On Certainty folytonosságot mutat Wittgenstein összes korábbi írásával beleértve a Tractatus-t is -, mivel egy hosszú, töretlen kísérlet végén áll, amely
nyelvjátékaink grammatikájának megvilágítására, a grammatika és a használatban
lévő nyelv elhatárolására irányul. Baker és Hacker kiválóan megvilágította a
második Wittgenstein leleplező grammatikai
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a metafizikai vagy szuperempirikus tételek természetét; ami az On Certainty-t
megkülönbözteti, az a további éleslátó megkülönböztetés egyes "empirikus"
tételek és mások között ("A mi "empirikus tételeink" nem alkotnak homogén
tömeget" (OC 213)): egyes látszólag empirikus és kontingens tételek valójában
nem mások, mint grammatikai szabályok kifejezései. Ennek a felismerésnek az a
jelentősége, hogy ahhoz a példátlan felismeréshez vezet, hogy az alapvető
meggyőződések - bár egyhangú empirikus és kontingens tételeknek tűnnek valójában olyan cselekvési módok, amelyek fogalmilag megvilágítva úgy
tekinthetők, mint a nyelvtani szabályok működése: minden gondolkodás alapjául
szolgálnak (OC 401). Így a "A Föld már sok éve létezik" zsanérbizonyosság
minden gondolkodás és cselekvés alapjául szolgál, de nem mint olyan tétel, amely
azonnal igaznak tűnik nekünk; inkább mint olyan cselekvésmód, amely
alátámasztja azt, amit teszünk (pl. kutatjuk a Föld korát) és amit mondunk (pl., a
földről múlt időben beszélünk): "Az indoklás, az evidencia igazolása azonban
véget ér; - de a vég nem bizonyos tételek, amelyek azonnal igaznak tűnnek
számunkra, azaz nem egyfajta látás a részünkről; hanem a cselekvésünk, amely a
nyelvi játék mélyén rejlik.". (OC 204)"
"Az alapvető meggyőződések nem-propozicionális jellege véget vet az
ismeretelméletet sújtó regressziónak: többé nincs szükségünk arra, hogy
tarthatatlan önigazoló tételeket állítsunk a tudás alapjául. Azzal, hogy a
zsanérokat igaz empirikus tételeknek tekinti, Peter Hacker nem ismeri el azt az
úttörő felismerést, hogy alapvető meggyőződéseink cselekvési módok, és nem
"bizonyos tételek, amelyek igazként... szembeszöknek velünk" (OC 204). Ha
Wittgenstein az OC-ben csak azt állította volna, hogy alapmeggyőződéseink igaz
empirikus tételek, akkor miért is fáradoznánk? Akkor csupán megismételné azt,
amit az előtte járó filozófusok évszázadok óta mondanak, miközben egy
megoldhatatlan végtelen regresszust sajnálkoznak. Miért nem értékeljük inkább
azt, hogy Wittgenstein megállította a regresszust?" ("Túl Hacker Wittgensteinjén" (2013))".
Elképesztő (és annak a jele, hogy milyen mély a szakadék a filozófia és a
pszichológia között), hogy (mint már sokszor megjegyeztem) egy évtizedes
intenzív olvasás során egyetlen embert sem láttam, aki felismerte volna a
nyilvánvaló kapcsolatot W "nyelvtana" és agyunk automatikus reflexív funkciói
között, amelyek az 1. rendszert alkotják, és ennek kiterjesztése a 2. rendszer nyelvi
funkcióira. Bárki számára, aki ismeri a viselkedés megértésének két rendszerre
épülő keretrendszerét, amely a pszichológia különböző területeit, például a
döntéselméletet uralta az elmúlt évtizedekben, nyilvánvalónak kellene lennie,
hogy az "alapvető hiedelmek" (vagy ahogy én nevezem őket B1-nek) az S1
öröklött, automatikus, csak igaz struktúrája, és hogy a tapasztalatokkal való
kiterjesztésük igaz vagy hamis mondatokká (vagy ahogy én nevezem őket B2-nek)
az, amit a nem filozófusok "hiedelmeknek" neveznek. Lehet, hogy ez egyesek
számára pusztán terminológiai apróságnak tűnik, de én a két
Elektronikusan elérhető a következő címen:

13

Elektronikusan elérhető a következő címen:

rendszerszemléletet és annak alábbi táblázatos bemutatását egy évtizeden át a
racionalitás logikai struktúrájaként, és azt a magasabb rendű viselkedés, és így a
W vagy bármely filozófiai vagy viselkedéstudományi írás jelentős előrelépésnek
tekinti.
Véleményem
szerint
az
S1-nek
köszönhető
viselkedésünk
automatizmusának alapvető fontosságának meg nem értése, és az ebből
következően minden társadalmi interakció (pl. a politika) S2 felszínességének
tulajdonítása felelősnek tekinthető az ipari civilizáció kérlelhetetlen
összeomlásáért. Az alapvető biológiai és pszichológiai ismeretek szinte általános
elfelejtése végtelenül eredménytelen próbálkozásokhoz vezet, hogy a világ
problémáit a politikán keresztül próbálják megoldani, de csak a társadalom
drasztikus átalakítása, az S1 automatizmusain keresztül megnyilvánuló inkluzív
alkalmasság alapvető szerepének megértése mellett van esély a világ
megmentésére. Az S1 feledését Searle "fenomenológiai illúziónak", Pinker "üres
táblának", Tooby és Cosmides pedig "standard társadalomtudományi modellnek"
nevezte.
Az OC W egyedülálló szuperszókratikus trialógusát (elbeszélő, beszélgetőpartner,
kommentátor) mutatja be teljes virágzásban és jobban, mint bárhol máshol a
műveiben. A húszas évek végére rájött, hogy az egyetlen módja az előrelépésnek,
ha megvizsgálja, hogyan működik valójában a nyelv - különben az ember már az
első mondatoktól kezdve elveszik a nyelv labirintusában, és a legcsekélyebb
remény sincs a kiút megtalálására. Az egész könyv a "tudni" szó különböző
használatát vizsgálja, amelyek elkülönülnek a "tudni" mint intuitív "érzékelési"
bizonyosság, amelyet nem lehet értelmesen megkérdőjelezni (az én K1 vagy W
intranzitívuma) és a "tudni" mint cselekvésre való hajlam (az én K2 vagy W
tranzitívuma), amely ugyanúgy működik, mint a gondolni, remélni, ítélni,
megérteni, elképzelni, emlékezni, hinni és sok más hajlamosító szó. Amint azt Wről és S-ről írt különböző recenzióimban már javasoltam, ez a két használat
megfelel a modern két gondolkodási rendszer keretének, amely olyan erőteljes a
viselkedés (elme, nyelv) megértésében, és ez (és más munkái) az első jelentős
erőfeszítés annak bemutatására, hogy a gyors, nyelv előtti automatikus "mentális
állapotaink" megkérdőjelezhetetlen axiomatikus alapot ("zsanérokat") jelentenek a
később kifejlődött, lassú, nyelvi, deliberatív diszpozíciós pszichológiánk számára.
Mint már többször megjegyeztem, ezt sem W, sem tudomásom szerint senki más
nem fogalmazta meg soha egyértelműen. Kétségtelen, hogy a legtöbben, akik OC-t
olvasnak, úgy távoznak, hogy nincs világos elképzelésük arról, hogy mit tett, ami
a normális eredménye bármelyik munkájának olvasásának.
Az On Certainty (OC) csak 1969-ben, 18 évvel Wittgenstein halála után jelent meg,
és csak mostanában kezdett komoly figyelmet kapni. Searle-nél (Hackerrel együtt,
aki W utódja és az egyik leghíresebb élő filozófus) kevés utalás található rá, és
egész könyveket látunk W-ről, amelyekben alig tesznek róla említést. Vannak
azonban viszonylag jó könyvek róla Stroll, Svensson, Coliva, McGinn, McGinn és
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mások és sok más könyv és cikk részletei, de a legjobb Daniele Moyal-Sharrock
(DMS) könyve, amelynek 2004-es "Understanding Wittgenstein's On Certainty"
című kötete minden művelt ember számára kötelező, és talán a legjobb
kiindulópont Wittgenstein (W), a pszichológia, a filozófia és az élet megértéséhez.
Azonban (véleményem szerint) W minden elemzése elmarad attól, hogy teljes
mértékben megragadja egyedülálló és forradalmi vívmányait, mivel nem helyezi a
viselkedést a széles evolúciós és kortárs tudományos kontextusba, amire itt
kísérletet teszek. Nem fogok oldalankénti magyarázatot adni, mivel (mint bármely
más, viselkedéssel foglalkozó könyvnél - azaz filozófiánál, pszichológiánál,
antropológiánál, szociológiánál, történelemnél, jognál, politikánál, vallásnál,
irodalomnál stb.) nem jutnánk túl az első néhány oldalon, mivel az itt tárgyalt
kérdések azonnal felmerülnek a viselkedésről szóló bármely vita során.
Az alábbi táblázat, amely a racionalitás logikai szerkezetét foglalja össze (A
magasabb rendű gondolkodás leíró pszichológiája), keretet ad ehhez és a
viselkedésről szóló minden vitához.
Sok évnyi, W-ben, más filozófusoknál és a pszichológiában való alapos olvasás
során világossá vált, hogy amit utolsó időszakában (és korábbi munkáiban végig
kevésbé világosan) lefektetett, azok az alapjai annak, amit ma evolúciós
pszichológiának (EP), vagy ha úgy tetszik, kognitív pszichológiának, kognitív
nyelvészetnek, szándékosságnak, magasabb rendű gondolkodásnak vagy éppen
viselkedésnek, vagy akár magasabb rendű állati viselkedésnek nevezünk. Sajnos
kevesen ismerik fel, hogy művei a leíró pszichológia hatalmas és egyedülálló
tankönyvei, amelyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint a megírása napján. A
pszichológia és más viselkedéstudományok és bölcsészettudományok szinte
általánosan figyelmen kívül hagyják, és még azok a kevesek is, akik megértették
őt, nem ismerik fel, hogy milyen mértékben előlegezte meg az EP-vel és a kognitív
illúziókkal (pl. a gyors és lassú gondolkodás két énje - lásd alább) kapcsolatos
legújabb munkákat. John Searle (S), ritkán hivatkozik rá, de munkássága W
munkásságának egyenes folytatásának tekinthető, bár úgy tűnik, ő ezt nem látja. A
W elemzői, mint Baker és Hacker (B&H), Read, Harre, Horwich, Stern, Hutto és
Moyal-Sharrock csodálatosan, de többnyire megállják a helyét a jelenlegi
pszichológia középpontjában, ahová minden bizonnyal tartozik. Az is világosnak
kell lennie, hogy amennyiben koherensek és helyesek, a magasabb rendű
viselkedésről szóló valamennyi beszámoló ugyanazt a jelenséget írja le, és könnyen
át kellene fordítaniuk egymásra. Így a "megtestesült elme" és a "radikális
enaktivizmus" nemrégiben divatos témáinak közvetlenül W munkájából kellene
kiindulniuk, és bele kellene illeszkedniük W munkájába (és így is van).
Az, hogy a legtöbben nem értik meg teljesen a W jelentőségét, részben annak
köszönhető, hogy a
figyelmet a bizonyosság (0C) és a többi 3. időszak művek kaptak, amíg
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a közelmúltban, de még inkább arra, hogy sok filozófus és mások képtelenek
megérteni, milyen mélyrehatóan megváltozik a viselkedésről alkotott képünk, ha
elfogadjuk az evolúciós keretet. A keretet a magasabb rendű gondolkodás leíró
pszichológiájának - DPHOT - nevezem, pontosabban a DPHOT-ban használt
nyelv tanulmányozásának - amit Searle a racionalitás logikai struktúrájának - LSR
- nevez -, amely megalapozza az antropológiát, a szociológiát, a politikát, a jogot,
az erkölcsöt, az etikát, a vallást, az esztétikát, az irodalmat és a történelmet.
Az evolúció "elmélete" minden normális, racionális, intelligens ember számára a
19. század vége előtt megszűnt elméletnek lenni, Darwin számára pedig legalább
fél évszázaddal korábban. Nem tehetünk mást, mint hogy a T. rexet és mindent,
ami ezzel kapcsolatos, az EP kérlelhetetlen működésén keresztül beillesztjük a mi
igaz, csakis axiomatikus hátterünkbe. Ha az ember egyszer megérti ennek logikai
(pszichológiai) szükségszerűségét, akkor valóban megdöbbentő, hogy még a
legokosabbak és a legjobbak sem látszanak felfogni az emberi életnek ezt a
legalapvetőbb tényét (le a kalappal Kant, Searle és még néhányan mások előtt),
amelyet a "Bizonyosságról" című könyvben részletesen kifejtettünk. Mellesleg a
logika és axiomatikus pszichológiánk egyenlete alapvető fontosságú a W és az
emberi természet megértéséhez (amint arra Daniele Moyal-Sharrock (DMS), de
úgy tűnik, senki más nem mutat rá).
Így közös nyilvános tapasztalataink (kultúránk) nagy része axiomatikus EP-nk
kizárólag igaz kiterjesztése lesz, és nem lehet tévesnek találni anélkül, hogy az
épelméjűségünket ne veszélyeztetné. A foci vagy Britney Spears nem tűnhet csak
úgy el az én vagy a mi emlékezetünkből és szókincsünkből, mivel ezek a
fogalmak, eszmék, események számtalan másból fejlődtek ki és kapcsolódnak
számtalan máshoz abban a kizárólag igaz hálózatban, amely a születéssel
kezdődik és minden irányba kiterjed, hogy tudatosságunk és emlékezetünk nagy
részét magába foglalja. A DMS által szépen kifejtett és Searle által a maga egyedi
módján megvilágított következmény az, hogy a világ és más elmék szkeptikus
szemlélete (és egy hegynyi más ostobaság, beleértve az üres lapot is) nem igazán
kaphat lábra, mivel a "valóság" önkéntelenül gyors gondolkodású axiómák
eredménye, és nem tesztelhető igaz vagy hamis állításoké.
A viselkedés üres tábla szemléletének halott keze még mindig erősen nyugszik, és
ez a lassan gondolkodó tudatos 2. rendszer "második énjének" alapértelmezése,
amely (nevelés nélkül) nem veszi észre, hogy minden viselkedés alapja az 1.
rendszer tudattalan, gyorsan gondolkodó axiomatikus struktúrájában rejlik (Searle
"fenomenológiai illúziója"). Searle ezt egy nemrégiben megjelent, nagyon éleslátó
cikkében azzal foglalta össze, hogy a szándékosság számos logikai jellemzője kívül
esik a fenomenológia hatókörén, mivel az értelmesség (azaz az S2 COS-jának)
értelmetlenségből (azaz az S1 reflexeiből) való létrehozását nem tapasztaljuk
tudatosan. Lásd Filozófia az új században (PNC) 115-117. o. és az erről szóló
recenziómat.
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Lényeges a W/S (Wittgenstein/Searle) keretrendszer megértése, ezért először
néhány megjegyzést teszek a filozófiáról és annak kapcsolatáról a kortárs
pszichológiai kutatással, ahogyan azt Searle (S), Wittgenstein (W), Baker és Hacker
(B&H), Read, Hutto, Daniele Moyal-Sharrock (DMS) és mások munkái példázzák.
Ahhoz, hogy megértsük az én egyszerű két rendszer terminológiámat és
perspektívámat, segít, ha megnézzük a W/S-ről és más könyvekről írt kritikáimat
ezekről a zsenikről, akik a magasabb rendű viselkedés világos leírását adják, amit
a pszichológiai könyvekben nem találunk. Ha azt mondom, hogy Searle
kiterjesztette W munkáját, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez W
tanulmányozásának közvetlen eredménye (és ő nyilvánvalóan nem
wittgensteiniánus), hanem azt, hogy mivel csak EGY emberi pszichológia létezik
(ugyanezen okból kifolyólag csak EGY emberi kardiológia létezik), ezért bárki, aki
pontosan leírja a viselkedést, annak a W által mondottak valamilyen változatát
vagy kiterjesztését kell megfogalmaznia.
S azonban ritkán említi W-t, és akkor is gyakran kritikusan, de véleményem
szerint kritikái (mint mindenki másé) szinte mindig célt tévesztenek, és sok kétes
állítást tesz, amiért gyakran kritizálják. Jelen kontextusban DMS, Coliva és Hacker
közelmúltbeli kritikáit tartom a leglényegesebbnek. Ettől függetlenül ő a legjobb
jelölt W óta, és ajánlom a több mint 100 videóelőadásának letöltését a netről. Szinte
minden más filozófiai előadással ellentétben ezek igen szórakoztatóak és
informatívak, és én mindegyiket legalább kétszer meghallgattam.
Az emberi viselkedésről szóló minden vita egyik fő témája, hogy el kell különíteni
az S1 genetikailag programozott automatizmusait (amelyeket én W "zsanérjaival"
azonosítok) az S2 kevésbé mechanikus nyelvi diszpozíciós viselkedésétől.
Újrafogalmazva: a magasabb rendű viselkedés minden tanulmányozása arra
irányul, hogy szétválasszuk a gyors 1. rendszerű (S1) és a lassú 2. rendszerű (S2)
gondolkodást - pl. az észleléseket és más automatizmusokat a diszpozíciókkal
szemben. Searle munkájának egésze lenyűgöző leírást ad a magasabb rendű S2
társadalmi viselkedésről, beleértve a "mi szándékosságot", míg a későbbi W
megmutatja, hogy az S2 az S1 igaz - csak tudattalan axiómáin alapul, amelyek az
evolúció során és mindannyiunk személyes történetében az S2 tudatos
diszpozíciós, propozíciós gondolkodásává (cselekvésévé) fejlődtek.
Wittgenstein híres megjegyezte, hogy a pszichológia zűrzavarosságát és
meddőségét nem lehet azzal magyarázni, hogy fiatal tudománynak nevezzük, és
hogy a filozófusok ellenállhatatlanul kísértést éreznek arra, hogy a tudományhoz
hasonlóan tegyenek fel és válaszoljanak a kérdésekre. Megjegyezte, hogy ez a
tendencia a metafizika igazi forrása, és a filozófust teljes sötétségbe vezeti. Lásd
BBB 18. o. Egy másik figyelemre méltó megjegyzése az volt, hogy ha nem
foglalkozunk az "okokkal", akkor az elme tevékenységei nyitva állnak előttünk lásd BB p6 (1933). Hasonlóképpen, a 20 000 oldalas utószava bizonyította híres
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hogy a probléma nem az, hogy megtaláljuk a megoldást, hanem az, hogy
megoldásként ismerjük el azt, ami csak előzetesnek tűnik. Lásd az ő Zetteljét 312314. o. És még egyszer: 80 évvel ezelőtt megjegyezte, hogy fel kellene ismernünk,
hogy a viselkedésről csak leírásokat tudunk adni, és ezek nem magyarázatra utaló
jelek (BBB p125). Lásd a teljes idézeteket a cikk más helyein.
A közös elképzelések (pl, Pinker egyik könyvének alcíme: "The Stuff of Thought:
Language as a window into human nature"), miszerint a nyelv (elme, beszéd)
ablak vagy valamiféle fordítása gondolkodásunknak, sőt (Fodor LOT-ja,
Carruthers ISA-ja stb.), hogy léteznie kell valami más "Gondolati Nyelvnek",
amelynek a fordítása, elvetette W., aki a nyelv működésének több száz,
folyamatosan újraelemzett szemléletes példájával igyekezett megmutatni, hogy a
nyelv nem a gondolkodás vagy az elme képe, hanem maga a gondolkodás vagy az
elme, és egész korpusza ennek a gondolatnak a továbbfejlesztésének tekinthető.
Sokan dekonstruálták már a "gondolat nyelvének" gondolatát, de véleményem
szerint senki sem jobban, mint W a BBB 37. oldalán - "ha szem előtt tartjuk egy
olyan kép lehetőségét, amely bár helyes, de nincs hasonlóságban a tárgyával,
akkor a mondat és a valóság közötti árnyék közbeiktatása minden értelmét
elveszti. Egyelőre maga a mondat szolgálhat ilyen árnyékként. A mondat éppen
egy ilyen kép, amelynek a legcsekélyebb hasonlósága sincs azzal, amit ábrázol".
Tehát a nyelv közvetlenül az agyból ered, és mi számíthat bizonyítéknak egy
közvetítőre?
W elvetette azt az elképzelést, hogy a fiziológia, a pszichológia és a számítás
alulról felfelé irányuló megközelítései feltárhatják azt, amit a nyelvi játékok (LG-k)
felülről lefelé irányuló elemzése feltárt. A nehézségeket abban látta, hogy
megértsük azt, ami mindig a szemünk előtt van, és hogy megragadjuk a
homályosságot - vagyis "a legnagyobb nehézség ezekben a vizsgálatokban az,
hogy megtaláljuk a homályosság ábrázolásának módját" (LWPP1, 347). És így a
beszéd (azaz a szóbeli izomösszehúzódások, az interakcióink fő módja) nem ablak
az elmére, hanem maga az elme, amely múltbeli, jelenbeli és jövőbeli
cselekedetekről szóló akusztikus robbanásokban fejeződik ki (azaz a beszédünk a
Második Én később kialakult nyelvi játékait (LG-k) használja - a diszpozíciókat,
mint például az elképzelés, a tudás, a jelentés, a hit, a szándék stb.) W későbbi
második és harmadik periódusának néhány kedvenc témája a gyors és lassú
gondolkodás (1. és 2. rendszer) egymásba fonódó mechanizmusai, szubjektív
"mentális életünk" irrelevanciája a nyelv működése szempontjából, valamint a
magánnyelv lehetetlensége. Viselkedésünk alapját önkéntelen, az 1. rendszerű,
gyors gondolkodású, csak igaznak tekinthető mentális állapotaink - észleléseink és
emlékeink, valamint önkéntelen cselekedeteink - képezik, míg az evolúciósan
későbbi LG-k önkéntes, a 2. rendszerű, lassú gondolkodású, tesztelhető igaz vagy
hamis diszpozíciós (és gyakran kontrafaktuális) képzeletünk,
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feltételezés, szándék, gondolkodás, tudás, hit stb. Felismerte, hogy "Semmi sincs
elrejtve" - azaz egész pszichológiánk és minden filozófiai kérdésre adott válasz itt
van a nyelvünkben (az életünkben), és hogy a nehézség nem az, hogy megtaláljuk
a válaszokat, hanem hogy felismerjük, hogy mindig itt vannak előttünk - csak
abba kell hagynunk, hogy megpróbáljunk mélyebbre nézni (pl. LWPP1-ben "a
legnagyobb veszély itt az, hogy önmagunkat akarjuk megfigyelni").
W nem a tudomány határait törvényesíti, hanem rámutat arra a tényre, hogy
viselkedésünk (többnyire beszéd) a lehető legtisztább képet adja
pszichológiánkról. Az FMRI, a PET, a TCMS, az iRNS, a számítógépes analógok,
az AI és az összes többi lenyűgöző és erőteljes módja a veleszületett axiomatikus
pszichológiánk leírásának és kiterjesztésének, de ezek csak a viselkedésünk fizikai
alapjait adhatják meg, megsokszorozzák a nyelvi játékainkat és kiterjesztik az S2-t.
Az ''On Certainty'' kizárólag igaz axiómái W (és később Searle) "alapköve" vagy
"háttere", amit ma evolúciós pszichológiának (EP) nevezünk, és ami
visszavezethető a baktériumok automatizált, kizárólag igaz reakcióira, amelyek az
inkluzív fitnesz (IF) mechanizmusa, azaz a természetes szelekció révén fejlődtek ki
és működnek.
Lásd Trivers közelmúltbeli műveit az IF népszerű bevezetőjéért, vagy Bourke
kiváló "Principles of Social Evolution" című művét a profi bevezetőért. Az
evolúciós gondolkodás Nowak és Wilson által a közelmúltban elkövetett paródiája
semmilyen módon nem befolyásolja azt a tényt, hogy az IF a természetes szelekció
általi evolúció elsődleges mechanizmusa (lásd a "The Social Conquest of Earth"
(2012) című könyvemet).
Ahogy W az OC-ben fejlődik, a közös nyilvános tapasztalataink (kultúránk) nagy
része axiomatikus EP-nk (azaz S1 Hinges vagy S1H) csak igaz kiterjesztése (azaz
S2 Hinge vagy S2H) lesz, és nem lehet "tévedni" anélkül, hogy ne veszélyeztetné
az épelméjűségünket - ahogyan megjegyezte, egy "tévedés" az S1-ben (nincs teszt)
gyökeresen más következményekkel jár, mint az S2-ben (tesztelhető). A DMS által
szépen kifejtett és Searle által a maga egyedi módján megvilágított következmény,
hogy a világ és más elmék szkeptikus szemlélete (és egy hegynyi más ostobaság)
nem kaphat lábra, mivel a "valóság" önkéntelenül "gyorsan gondolkodó" axiómák
és nem tesztelhető tételek eredménye (ahogy én fogalmaznék).
Számomra világos, hogy a veleszületett, csak igaz axiómák, amelyekkel W az
egész munkájában, és különösen az OC-ben foglalkozik, egyenértékűek a gyors
gondolkodással vagy az 1-es rendszerrel, amely a jelenlegi kutatások
középpontjában áll (lásd pl. Kahneman--"Thinking Fast and Slow", de sem neki,
sem senkinek sincs fogalma arról, hogy W több mint 50 évvel ezelőtt lefektette ezt
a keretet), amely önkéntelen és automatikus, és amely megfelel az érzékelés, az
érzelem és az emlékezet mentális állapotainak, ahogy W újra és újra megjegyzi.
Nevezhetnénk ezeket "intracerebrális reflexeknek" (talán az összes agyi
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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energiafelhasználás az agyban). Lassú vagy reflektív, többé-kevésbé "tudatos"
(vigyázat, újabb nyelvi játszmák hálózata!) második énünk agyi tevékenysége
megfelel a W által "diszpozícióknak" vagy "hajlamoknak" nevezett
tevékenységeknek, amelyek képességekre vagy lehetséges cselekvésekre utalnak,
nem mentális állapotok, tudatosak, szándékosak és propozicionálisak (igazak
vagy hamisak), és nincs határozott idejük.
Ahogy W megjegyzi, a diszpozíciós szavaknak legalább két alapvető felhasználási
módja van. Az egyik egy sajátos, többnyire filozófiai (de a mindennapi
használatba fokozatosan bekerülő) használat, amely a közvetlen észlelésekből és
emlékezetből eredő, csakis igaz mondatokra utal, azaz, veleszületett axiomatikus
S1 pszichológiánkat (`Tudom, hogy ezek a kezeim'), amelyet Searle eredetileg
Causally Self Referential (CSR) (de ma már Causally Self-Reflexive) vagy
reflexívnek vagy intranzitívnek nevez W Kék és Barna Könyvében (BBB), és az S2
használat, amely a szokásos használatuk, mint diszpozíciók, amelyeket el lehet
játszani, és amelyek igazakká vagy hamisakká válhatnak (`Tudom, hogy hazafelé
tartok') - azaz, szigorú értelemben vett kielégítési feltételekkel (COS)
rendelkeznek, és nem CSR-ek (a BBB-ben tranzitívnak nevezik őket). Ezeknek a
modern pszichológiából származó kifejezéseknek a megfeleltetése a W és S által
használt kifejezésekkel (és sok minden mással itt) az én ötletem, ezért ne várd,
hogy megtalálod a szakirodalomban (kivéve a könyveimet, cikkeimet és
recenzióimat a viXra.org, philpapers.org, researchgate.net, academia.edu,
Amazon, libgen.io, b-ok.org stb. oldalakon).
Bár a filozófusok ritkán foglalkoznak vele, az önkéntelen gyors gondolkodás
vizsgálata forradalmasította a pszichológiát, a közgazdaságtant (pl. Kahneman
Nobel-díja) és más tudományágakat olyan elnevezésekkel, mint "kognitív
illúziók", "priming", "implicit megismerés", "keretezés", "heurisztika" és
"torzítások". Természetesen ezek is nyelvi játékok, így több és kevésbé hasznos
módja lesz e szavak használatának, és a tanulmányok és viták a "tiszta" 1.
rendszertől az 1 és 2 kombinációiig (a norma, ahogy W világossá tette, de
természetesen nem használta ezt a terminológiát), de feltehetően soha nem csak a
lassú S2 diszpozíciós gondolkodásról, mivel semmilyen gondolkodás (szándékos
cselekvés) nem történhet anélkül, hogy ne vonná be a "kognitív modulok",
"következtetési motorok", "intracerebrális reflexek", "automatizmusok", "kognitív
axiómák", "háttér" vagy "alapkőzet" (ahogy W és Searle nevezi az EP-nket)
bonyolult S1 hálózatának nagy részét, amelynek szintén S1-et kell használnia az
izmok mozgatásához (cselekvés).
Mind W 3. korabeli munkáiból, mind a kortárs pszichológiából következik, hogy
Az "akarat", az "én" és a "tudat" (amelyeket, mint Searle megjegyzi, az
intencionalitásról szóló minden vita feltételez) az S1 axiomatikusan igaz, csakis
észlelésekből, emlékekből és reflexekből álló elemei, és nincs lehetőség
(érthetőség) arra, hogy bizonyítsuk (értelmet adjunk) hamisságukat. Mint W
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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pszichológiánk axiómái nem bizonyító erejűek. Ahogyan ő mondta az OC 94.
oldalán: "De nem úgy szereztem meg a világról alkotott képemet, hogy
meggyőződtem annak helyességéről: és nem is azért van meg, mert
meggyőződtem annak helyességéről. -nem: ez az az öröklött háttér, amely előtt
különbséget teszek igaz és hamis között".
Egy mondat akkor fejez ki egy gondolatot (van jelentése), ha egyértelmű kielégítési
feltételekkel (COS), azaz nyilvános igazságfeltételekkel rendelkezik. Ezért W
megjegyzése: " Amikor nyelvben gondolkodom, a szóbeli kifejezéseken kívül nem
`jelentések' járnak át a fejemben: a nyelv maga a gondolat hordozója." És ha
szavakkal vagy anélkül gondolkodom, a gondolat az, amit (őszintén) mondok,
hiszen nincs más lehetséges kritérium (COS). Így W aforizmái (132. oldal Budd
szép könyvében W-ről) - "A nyelvben találkozik a vágy és a beteljesülés, és mint
minden metafizikai dolog, a gondolat és a valóság közötti harmónia a nyelv
grammatikájában található". És itt megjegyezhetjük, hogy a `grammatika' W-ben
általában EP-nek vagy LSR-nek (DPHOT - lásd a táblázatot) fordítható, és hogy a
teoretizálástól és általánosítástól való gyakori figyelmeztetései ellenére (amiért
Searle gyakran helytelenül kritizálja), ez körülbelül a magasabb rendű leíró
pszichológia (filozófia) olyan széleskörű jellemzése, amilyet csak találni lehet
(ahogy DMS is megjegyzi).
W-nek igaza van abban, hogy nincs olyan mentális állapot, amely jelentést alkot,
és Searle megjegyzi, hogy van egy általános módja a jelentés aktusának
jellemzésére: "a beszélő jelentése... az elégedettség feltételeinek a kielégülés
feltételeire való ráerőltetése" -- ami azt jelenti, hogy egy jól megformált mondatot
beszélni vagy írni, amely COS-t fejez ki egy olyan kontextusban, amely igaz vagy
hamis lehet, és ez egy aktus és nem mentális állapot. vagyis, ahogy Searle
megjegyzi a Philosophy in a New Century 193. oldalán - "az elme és a világ közötti
alapvető szándékos kapcsolatnak a kielégülés feltételeihez van köze.". És egy tétel
egyáltalán bármi, ami szándékos viszonyban állhat a világgal, és mivel ezek a
szándékos viszonyok mindig meghatározzák a kielégülés feltételeit, és egy tétel
úgy definiálható, mint bármi, ami elégséges a kielégülés feltételeinek
meghatározásához, kiderül, hogy minden intencionalitás a tételek kérdése". -- a
propozíciók olyan nyilvános események, amelyek igazak vagy hamisak lehetnek contra a szó perverz használata az S1 igaz-csak axiómáira Searle, Coliva és mások
által. Ezért W híres megjegyzése a PI 217. oldaláról - "Ha Isten belenézett volna az
elménkbe, nem láthatta volna ott, hogy kiről beszélünk", és az ő megjegyzései,
hogy az ábrázolás egész problémája benne van az "ez Ő" és "ami a képnek
értelmezést ad, az az út, amelyen fekszik", vagy ahogy S mondja, a COS. Ezért W
összegzése (p140 Budd) - "amire végül mindig az jut, hogy minden további jelentés
nélkül azt, ami történt, a kívánságnak nevezi, hogy az történjen meg - és az a
kérdés, hogy tudom-e, mit kívánok, mielőtt kívánságom teljesülne, egyáltalán nem
merülhet fel.
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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És az a tény, hogy valamilyen esemény megállítja a kívánságomat, nem jelenti azt,
hogy teljesíti azt. Talán nem lettem volna elégedett, ha a kívánságom teljesül.
Tegyük fel, hogy megkérdezzük - vajon tudom-e, hogy mire vágyom, mielőtt
megkapom? Ha megtanultam beszélni, akkor igenis tudom".
W egyik visszatérő témáját most elméletnek nevezzük, vagy ahogy én jobban
szeretem, az ügynökség megértésének (UA). Ian Apperly, aki gondosan elemzi az
UA1 és UA2 (azaz az S1 és S2 UA-ját) kísérletekben, megismerte Daniel Hutto
munkáját, aki az UA1-et fantáziaként jellemezte (azaz az UA1-ben nem lehet
"elmélet" vagy reprezentáció - ez az UA2-nek van fenntartva - lásd a Myinnel
közös első könyvéről írt recenziómat). Azonban más pszichológusokhoz
hasonlóan Apperlynek sincs fogalma arról, hogy W 80 évvel ezelőtt lefektette
ennek az alapjait. Könnyen védhető nézet, hogy a kognitív illúziókkal, az implicit
megismeréssel, az automatizmusokkal és a magasabb rendű gondolkodással
foglalkozó, fellendülőben lévő szakirodalom magja összeegyeztethető és
egyenesen levezethető a
W. Annak ellenére, hogy a fentiek nagy része sokak számára már évtizedek óta
(sőt, W néhány tanítása esetében ¾ évszázada) ismert, a filozófiai vagy más
viselkedéstudományi szövegekben ritkán láttam bármi olyat, ami megközelítené a
megfelelő tárgyalást, és általában alig történik említés róluk.
Fél évszázadnyi feledésbe merülés után a tudat természete most a
viselkedéstudományok és a filozófia legforróbb témája. Ludwig Wittgenstein
úttörő munkájától kezdve az 1930-as években (a Kék és Barna könyvek) 1951-ig,
majd az 50-es évektől napjainkig utódai, Searle, Moyal-Sharrock, Read, Hacker,
Stern, Horwich, Winch, Finkelstein stb. által végzett úttörő munkáktól kezdve az
alábbi táblázatot készítettem heurisztikaként a tanulmány továbbviteléhez. A
sorok a tanulmányozás különböző szempontjait vagy módjait, az oszlopok pedig a
tudat logikai struktúrájának (LSC), amely a racionalitás logikai struktúrájának
(LSR-Searle) is tekinthető Logical Structure of Rationality (LSR), a viselkedés
(LSB), a személyiség (LSP) két rendszerét (duális folyamatok) alkotó önkéntelen
folyamatokat és önkéntes viselkedéseket mutatják, az Elme (LSM), a nyelv (LSL), a
valóság (LSOR), az Intentionalitás (LSI) -a klasszikus filozófiai kifejezés, a Tudat
leíró pszichológiája (DPC) , a Gondolkodás leíró pszichológiája (DPT) - vagy
jobban mondva a Gondolkodás leíró pszichológiájának nyelve (LDPT), itt és más
közelmúltbeli írásaimban bevezetett kifejezések.
E táblázat ötletei Wittgensteintől és egy sokkal egyszerűbb táblázat Searle-től
származnak, és korrelálnak a P.M.S Hacker három, az emberi természetről szóló,
nemrégiben megjelent könyvében található kiterjedt táblázatokkal és
grafikonokkal. Az utolsó 9 sor a döntéskutatásból származik, főként Johnathan St.
B.T. Evans és munkatársai általam átdolgozott változatából.
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Az 1. rendszer önkéntelen, reflexív vagy automatizált "szabályok" R1, míg a
Gondolkodás (Cognition) hiánytalan, önkéntes vagy deliberatív "szabályok" R2
és az Akarat (Volition) 3 hiányos (lásd Searle).
Azt javaslom, hogy a viselkedést világosabban leírhatjuk, ha megváltoztatjuk Searle
"impose" kifejezését.
kielégülés feltételei a kielégülés feltételein", hogy "a mentális állapotokat izmok
mozgatásával hozza kapcsolatba a világgal" - azaz beszél, ír és cselekszik, és az ő
"elme és világ illeszkedési iránya" és "világ és elme illeszkedési iránya" az "ok az
elmében keletkezik" és "ok a világban keletkezik" S1 csak felfelé kauzális (világ és
elme) és tartalom nélküli (nincsenek reprezentációi vagy információi), míg S2-nek
van tartalma és lefelé kauzális (elme és világ). Ebben a táblázatban az én
terminológiámat vettem át.
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Elrendelés* Érzelem
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Ok származik****

Világ

Világ

Világ

Világ

Mind
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Mind
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Okok Változások
In*****

Nincs

Mind

Mind

Mind

Nincs

Világ

Világ

Világ

Okozatosan
önreflexív*****
*
Igaz vagy
hamis
(tesztelhető)
Az elégedettség
nyilvános
feltételei

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Csak T

Csak T

Csak T

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen/N
em

Igen

Nem

Igen

A leírása
Egy mentális
állapot
Evolúciós
Prioritás

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen/Ne
m

Igen

5

4

2,3

1

3

2

2

Önkéntes
tartalom

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Önkéntes
beavatás

Igen/N
em

Nem

Igen

Nem

Igen/N
em

Igen

Igen

Igen

2

1

2

Kognitív rendszer
*******

Igen

Igen/Ne Igen/Ne
m
m

5

Nem

2

1

2/1

1

2/1

Változás
Intenzitás

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Pontos időtartam

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

TT

HN

HN

HN

TT

TT

HN

HN

Különleges
minőség

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

A testben
lokalizált

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Testi
kifejezések

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Önellentmond
ások

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Szüksége van egy
Self

Igen

Igen/Ne
m

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Szükségletek
Nyelv

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen/N
em

Idő, hely (H+N,
T+T)
********
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A DÖNTÉSKUTATÁSBÓL
Elrendelés* Érzelem
Tudatalatti
Hatások

Memória
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Absztrakt

A

CD/A
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CD/A

A

CD/A

CD/A
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S

S/P

P

P

S/P

S

S

S

Heuriszti
kus/
analitikus
Szükség van
munkamemóriá
ra
Általános
intelligenci
a
Függő
Kognitív
Betöltés
gátolja
Arousal
Elősegíti
vagy
Gátolja a

A

H/A

H

H

H/A

A

A

A

Igen

Ne
m

Ne
m

Nem

Ne
m

Igen

Igen

Igen

Igen

Ne
m

Ne
m

Nem

Igen/Ne
m

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen/Ne
m

Ne
m

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

I

F/I

F

F

I

I

I

I

Az S2 nyilvános kielégítési feltételeit Searle és mások gyakran COS,
Representations, Representations, truthmakers vagy meanings néven emlegetik
(vagy magam COS2-nek), míg az S1 automatikus eredményeit mások
prezentációknak nevezik (vagy magam COS1-nek).
*Akahajlamok, képességek, preferenciák, reprezentációk, lehetséges
cselekvések stb.
**Searleelőzetes szándékai
***Searleszándéka akcióban
****Searleilleszkedési iránya
*****Searleok-okozati iránya
****** (A mentális állapot instanciálódik - okozza vagy beteljesíti önmagát). Searle
ezt korábban kauzálisan önreferenciálisnak nevezte.
*******Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich meghatározta a kognitív
rendszereket.
******** Itt és most vagy ott és akkor
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Érdekes összehasonlítani ezt Peter Hacker nemrégiben megjelent, Az emberi
természetről szóló 3 kötetében található különböző táblázatokkal és diagramokkal.
Mindig szem előtt kell tartani Wittgenstein felfedezését, miszerint miután leírtuk a
nyelv lehetséges használati módjait (jelentéseit, igazságtételeit, kielégítési
feltételeit) egy adott kontextusban, kimerítettük az érdekességét, és a magyarázati
(azaz filozófiai) kísérletek csak még távolabb visznek az igazságtól. Megmutatta,
hogy csak egyetlen filozófiai probléma van - a mondatok (nyelvi játékok)
használata nem megfelelő kontextusban, és ezért csak egyetlen megoldás - a
helyes kontextus megmutatása.
A TÁBLÁZAT MAGYARÁZATA
Az 1. rendszer (azaz az érzelmek, emlékezet, érzékelés, reflexek), amelyeket az agy
azon részei, amelyeket a tudat számára bemutatnak, automatizáltak, és általában
500msec alatt történnek, míg a 2. rendszer olyan képességek, amelyek lassú,
tudatos mérlegelésben megjelenő, deliberatív cselekvéseket végeznek (S2D - az én
terminológiám), amelyek több mint 500msec-ot igényelnek, de a gyakran
ismétlődő S2 cselekvések is automatizálódhatnak (S2A - az én terminológiám). A
tudatosságnak a kómától az alvás szakaszain át a teljes tudatosságig terjedő
fokozatai vannak. A memória magában foglalja a 2. rendszer rövid távú
memóriáját (munkamemória) és az 1. rendszer hosszú távú memóriáját. Az
akaratokra általában azt mondanánk, hogy sikeresek vagy nem sikeresek, nem
pedig azt, hogy igazak vagy hamisak. Az S1 kauzálisan önreflexív, mivel
érzékelési tapasztalatunk leírása - érzékszerveink bemutatása a tudat számára csak ugyanazokkal a szavakkal (mint ugyanaz a COS - Searle) írható le, mint
amivel a világot leírjuk, amit én inkább érzékelésnek vagy COS1-nek nevezek,
hogy megkülönböztessem az S2 reprezentációjától vagy nyilvános COS2-től.
Természetesen a különböző sorok és oszlopok logikailag és pszichológiailag is
összefüggnek. Pl. az Igaz vagy hamis sorban az Érzelem, az Emlékezet és az
Érzékelés csak igaz lesz, egy mentális állapotot ír le, az 1. kognitív rendszerhez
tartozik, általában nem önkéntesen kezdeményezhető, kauzálisan önreflexív, oka a
világból ered és változást okoz az elmében, pontos időtartamú, intenzitásában
változó, itt és most történik, általában különleges minőséggel bír, nem igényel
nyelvet, független az általános intelligenciától és a munkamemóriától, nem gátolja
a kognitív terhelés, nem lesz önkéntes tartalma, és nem lesznek nyilvános feltételei
a kielégülésnek stb.
Mindig lesznek kétértelműségek, mert a szavak (fogalmak, nyelvi játékok) nem
tudnak pontosan megfelelni az agy (viselkedés) tényleges komplex funkcióinak,
vagyis az összefüggések kombinatorikus robbanása (a mondatokban és a
világban), valamint az "agyi állapotok" ("mentális állapotok" vagy a neuronok
milliárdjainak aktivációs mintázata, amely megfelelhet a "piros alma látásának")
végtelen variációinak, és ez az egy
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miért nem lehet a magasabb rendű viselkedést "redukálni" egy
"törvényrendszerre", amelynek minden lehetséges összefüggést meg kellene
határoznia - innen Wittgenstein figyelmeztetése az elméletektől. És hogy mi
számít "redukálásnak", illetve "törvénynek" és "rendszernek" (lásd pl. Nancy
Cartwright). Ez a magasabb szintű leírások alacsonyabb szintűekre való
redukálhatatlanságának egy speciális esete, amelyet Searle, DMS, Hacker, W és
mások már sokszor kifejtettek.
Körülbelül egymillió évvel ezelőtt a főemlősök kifejlesztették azt a képességet,
hogy a torokizmaik segítségével összetett hangsorozatokat (azaz primitív
beszédet) adjanak ki a jelenbeli események (észlelések, emlékezet, reflexív
cselekvések) leírására néhány elsődleges vagy primitív nyelvi játék (PLG)
segítségével. Az 1. rendszer gyors, automatizált, szubkortikális, nem
reprezentatív, kauzálisan önreflexív, intranzitív, információ nélküli, csak igaz
"mentális állapotokból" áll, pontos idővel és helyzettel, és idővel ott fejlődött ki a
magasabb agykérgi központokban az S2 a további képességgel, hogy leírja az
események térbeli és időbeli eltolódásait (a múlt és a jövő és gyakran hipotetikus,
kontrafaktuális, feltételes vagy fiktív preferenciák, hajlamok vagy diszpozíciók - a
2. rendszer másodlagos vagy kifinomult nyelvi játékai (SLG-k), amelyek lassúak,
agykérgi, tudatosak, információt tartalmaznak, tranzitívak (nyilvános kielégítési
feltételekkel rendelkeznek - Searle kifejezése az igazságalkotókra vagy a jelentéssel
kapcsolatban, amelyeket COS1-re és COS2-re osztok a privát S1 és a nyilvános S2
esetében), reprezentációsak (amelyeket ismét R1-re osztok az S1 reprezentációkra
és R2-re az S2-re), igaz vagy hamis kijelentéses gondolkodás, ahol minden S2
funkciónak nincs pontos ideje és képességek, nem pedig mentális állapotok. A
preferenciák Intuciók, tendenciák, automatikus ontológiai szabályok,
viselkedések, képességek, kognitív modulok, személyiségjegyek, sablonok,
következtetési motorok, hajlamok, diszpozíciók, érzelmek (Searle által izgatott
vágyaknak írta le), propozicionális attitűdök (csak akkor helyes, ha a világ
eseményeire és nem a tételekre vonatkozik), értékelések, képességek, hipotézisek.
Egyes Érzelmek az S2 diszpozíciók lassan fejlődő és változó eredményei (W "Remarks on the Philosophy of Psychology" V2 p148), míg mások tipikus S1automatizmusok, amelyek gyorsan megjelennek és eltűnnek. Az "én hiszem", "ő
szereti", "ők gondolják" tipikusan a téridőben eltolt lehetséges nyilvános aktusok
leírásai. A magamról szóló egyes szám első személyű kijelentéseim csak igazak
(kivéve a hazugságot) -azaz S1, míg a másokról szóló harmadik személyű
kijelentések igazak vagy hamisak -az S2 (lásd a Johnston 'Wittgenstein: Rethinking
the Inner' és Budd 'Wittgenstein's Philosophy of Psychology' című könyvéről). A
"preferenciákat" mint a szándékos állapotok egy osztályát - szemben az
észlelésekkel, reflexív aktusokkal és emlékekkel - először Wittgenstein (W) írta le
világosan az 1930-as években, és "hajlamoknak" vagy "diszpozícióknak" nevezte.
Russell óta általában "propozicionális attitűdöknek" nevezik őket, de gyakran
megjegyzik, hogy ez a kifejezés helytelen vagy félrevezető, mivel a hinni,
szándékozni, tudni, emlékezni
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stb. gyakran nem propozicionálisak és nem is attitűdök, ahogyan azt pl. W és
Searle is kimutatta (vö. Consciousness and Language, 118. o.). A preferenciák
belső, megfigyelőtől független nyilvános reprezentációk (szemben az 1. rendszer
prezentációival vagy reprezentációival a 2. rendszer számára - SearleConsciousness and Language p53). Ezek időben vagy térben eltolt potenciális
cselekvések, míg az evolúciósan primitívebb S1 észlelések emlékek és reflexív
cselekvések mindig itt és most vannak. Ez az egyik módja a 2. rendszer - az 1.
rendszer után a gerincesek pszichológiájában elért második nagy előrelépés jellemzésének: az események reprezentálásának (nyilvános COS-ok kijelölésének)
képessége, és az események más helyen vagy időben történő elgondolásának
képessége (Searle harmadik képessége, a megismerést és az akaratot kiegészítő
kontrafaktuális képzelet). Az S1 "gondolatai" (az én T1-em - azaz a "gondolkodás"
használata az Egyes Rendszer automatikus agyi folyamataira utal) az S1
potenciális vagy tudattalan mentális állapotai --Searle-- Phil Issues 1:45- 66(1991).
Az észlelések, emlékek és reflexív (automatikus) cselekvések leírhatók elsődleges
LG-kkel (PLG-k -- pl. látom a kutyát), és normál esetben NINCS TESZT lehetséges,
így ezek lehetnek csak Igazak - azaz axiomatikusak, ahogy én preferálom, vagy
állati reflexek, ahogy W és DMS leírja. A diszpozíciókat le lehet írni másodlagos
LG-ként (SLG-ként - pl. azt hiszem, hogy látom a kutyát), és azokat is ki kell
cselekedni, még a saját esetemben is (azaz, honnan tudom, hogy mit hiszek,
gondolok, érzek, amíg nem cselekszem, vagy nem történik valamilyen esemény lásd a Johnston és Budd jól ismert W-ről szóló könyveiről írt kritikáimat. Vegyük
észre, hogy a diszpozíciók cselekvésekké válnak, amikor kimondják vagy leírják
őket, valamint más módon cselekednek, és ezek az elképzelések mind
Wittgensteinnek (1930-as évek közepe) köszönhetőek, és NEM viselkedéselmélet
(Hintikka & Hintikka 1981, Searle, Hacker, Hutto stb.,). Wittgenstein az evolúciós
pszichológia megalapítójának tekinthető, munkája pedig egyedülálló vizsgálata
axiomatikus 1. rendszerű pszichológiánk működésének és a 2. rendszerrel való
kölcsönhatásának. Miután Wittgenstein a 30-as évek elején a Kék és Barna
könyvekben lefektette a magasabb rendű gondolkodás leíró pszichológiájának
alapjait, azt John Searle bővítette ki, aki a Rationality in Action (2001) című
klasszikus könyvében elkészítette az én itteni táblázatom egyszerűbb változatát.
Ez a táblázat kibővíti W-nek az evolúciós pszichológia axiomatikus struktúrájára
vonatkozó, a legelső, 1911-es megjegyzéseiből kidolgozott és az utolsó, "On
Certainty" (OC) című (1950-51-ben írt) művében oly szépen kifejtett áttekintését.
Az OC a viselkedés vagy episztemológia és ontológia (vitathatatlanul ugyanaz,
mint a szemantika és a pragmatika), a kognitív nyelvészet vagy a magasabb rendű
gondolkodás alapköve, és véleményem szerint (amelyet pl. DMS is oszt) a filozófia
(leíró pszichológia) és így a viselkedés tanulmányozásának legfontosabb műve. Az
észlelés, az emlékezet, a reflexív cselekvések és az érzelmek primitív, részben
szubkortikális, akaratlan mentális állapotok, amelyekben az elme automatikusan
illeszkedik (bemutatja) a világhoz (ok-okozati önreflexív - Searle) -- a
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megkérdőjelezhetetlen, csakis igaz, axiomatikus alapja a racionalitásnak, amely
fölött nincs lehetőség ellenőrzésre.
A preferenciák, vágyak és szándékok a lassú gondolkodású tudatos önkéntes
képességek leírásai - amelyek SLG-kkel írhatók le -, amelyekben az elme
megpróbálja beilleszteni (reprezentálni) a világot. A behaviorizmus és a mi
alapértelmezett leíró pszichológiánk (filozófiánk) összes többi zavara azért
keletkezik, mert nem látjuk az S1 működését és nem írunk le minden cselekvést az
S2 tudatos, szándékos cselekvéseként (A fenomenológiai illúzió-TPI-Searle). W
megértette ezt, és műveiben páratlanul világosan leírta a nyelv (az elme)
működésének több száz példájával. Az értelem hozzáfér az emlékezethez, és így
tudatosan látszólagos, de gyakran téves okokat használunk a viselkedés
magyarázatára (a jelenlegi kutatásokban szereplő Két Én vagy Rendszer vagy
Folyamat). A hiedelmek és más diszpozíciók olyan gondolatokként írhatók le,
amelyek megpróbálnak megfelelni a világ tényeinek (az elme és a világ
illeszkedési iránya), míg a szándékok cselekvési szándékok (Prior Intentions-PI,
vagy Intentions In Action - IA - Searle) plusz cselekedetek, amelyek megpróbálják
a világot megfeleltetni a gondolatoknak - a világ és az elme illeszkedési iránya vö. Searle, pl. Consciousness and Language p145, 190).
Néha hiányosságok vannak az érvelésben, hogy eljussunk a hithez és más
diszpozíciókhoz. A diszpozíciós szavakat használhatjuk főnévként, amelyek
látszólag mentális állapotokat írnak le ("az én gondolatom az, hogy..."), vagy
igeként vagy melléknévként, hogy képességeket írjanak le (ágensek, ahogyan
cselekszenek vagy cselekedhetnek - "Azt gondolom, hogy..."), és gyakran
helytelenül "Proposicionális attitűdöknek" nevezik őket. Az észlelések Emlékekké
válnak, és veleszületett programjaink (az S1 kognitív moduljai, sablonjai,
következtetési motorjai) ezeket arra használják, hogy Készségeket - (hiszünk,
tudunk, megértünk, gondolkodunk, stb., - tényleges vagy potenciális nyilvános
cselekedeteket, mint például a nyelv (gondolat, elme), amit az S2 hajlamainak,
preferenciáinak, képességeinek, reprezentációinak is neveznek) és Akaratot
hozzanak létre, és nincs a gondolkodás vagy akarás "magán mentális állapotainak"
nyelve (fogalma, gondolata) (azaz nincs magánnyelv, gondolat vagy elme). A
magasabb rendű állatok gondolkodhatnak és akarhatnak cselekedeteket, és
ennyiben van nyilvános pszichológiájuk.
ÉRZÉKELÉSEK: Hallás, Látás, Szaglás, Fájdalom, Érintés, Hőmérséklet
EMLÉKEZETEK: (X igaz): Hallás, Látás, Szaglás, Fájdalom, Érintés, Hőmérséklet:
Emlékezés (X igaz volt)
ELŐÍTÉLETEK, HAJLAMOK, HAJLAMOK, HAJLAMOK: (X igazzá válhat):
Elektronikusan elérhető a következő címen:

1. OSZTÁLY: ELŐÍRÁS (igaz vagy hamis) A HIT, Ítélet,
Gondolkodás,Képviselet,Megértés,Választás,Döntés,Előnyben
részesítésKÖZÜGYEI
,

29

Elektronikusan elérhető a következő címen:

Értelmezés, Tudás (beleértve a készségeket és képességeket), Figyelem (Tanulás),
Tapasztalás, Jelentés, Emlékezés, Szándék, Mérlegelés, Vágyakozás, Várakozás,
Kívánság, Akarás, Reménykedés (egy speciális osztály), Látás mint (szempontok).
2. OSZTÁLY: DECOUPLED MODE-(mintha, feltételes, hipotetikus, fiktív) Álmodozás, képzelet, hazugság, jóslás, kétely.
3. OSZTÁLY: ÉRZELMEK: Félelem, bánat, öröm, féltékenység, depresszió.
Feladatuk a preferenciák modulálása az inkluzív fitnesz (várható maximális
hasznosság)
növelése
érdekében
az
észlelések
és
emlékek
információfeldolgozásának megkönnyítésével a gyors cselekvés érdekében. Az S1
érzelmek, mint a düh és a félelem, és az S2 érzelmek, mint a szeretet, a gyűlölet, az
undor és a harag, némileg elkülönülnek egymástól. Úgy gondolhatunk rájuk, mint
erősen érzett vagy cselekedett vágyakra.
VÁGYAK: (Meg akarom változtatni a világot, hogy megfeleljen a
gondolataimnak): Vágyakozás, Reménykedés, Várakozás, Várakozás, Szükség,
Követelés, Kötelesség.
SZÁNDÉKOK: (Szándék.
CSELEKVÉSEK: (X-et igazzá teszem) : Színészkedem, beszélek , olvasok, írok,
számolok, meggyőzök, megmutatom, demonstrálok, meggyőzöm, próbálkozom,
próbálkozom, nevetek, játszom, eszem, iszom, sírok, állítok (leírom, tanítok,
megjósolom, jelentem), ígérgetek , térképeket, könyveket, rajzokat készítek vagy
használok, Számítógépes programok - ezek nyilvánosak és önkéntesek, és
információt közvetítenek másoknak, így a viselkedés magyarázatában dominálnak
a tudattalan, akaratlan és információ nélküli S1 reflexek felett ((A fenomenológiai
illúzió (TPI), Az üres tábla (BS) vagy a standard társadalomtudományi modell
(SSSM)).
A szavak olyan cselekvéseket fejeznek ki, amelyeknek különböző funkciójuk van
az életünkben, és nem tárgyak vagy egyetlen eseménytípus neve. Az emberek
társas interakcióit kognitív modulok irányítják - nagyjából a szociálpszichológia
szkriptjeinek vagy sémáinak megfelelően (neuronok következtetési motorokba
szervezett csoportjai), amelyek az észlelésekkel és emlékekkel együtt preferenciák
kialakulásához vezetnek, amelyek szándékokhoz, majd cselekvésekhez vezetnek.
Az intencionalitás vagy szándékpszichológia felfogható úgy, mint mindezek a
folyamatok vagy csak a cselekvésekhez vezető preferenciák, és tágabb értelemben
a kognitív pszichológia vagy a kognitív idegtudományok tárgya, amikor a
neurofiziológiát, a neurokémiát és a neurogenetikát is magában foglalja. Az
evolúciós pszichológia tekinthető az összes megelőző funkció vagy a viselkedést
előidéző modulok működésének tanulmányozásának, és ekkor egybeesik a
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evolúció, fejlődés és egyéni cselekvés preferenciákkal, szándékokkal és
cselekvésekkel. Mivel pszichológiánk axiómái (algoritmusai vagy kognitív
moduljai) a génjeinkben vannak, a működésük világos leírásával bővíthetjük
megértésünket és növelhetjük hatalmunkat, és kiterjeszthetjük (kultúránkat) a
biológia, pszichológia, filozófia (leíró pszichológia), matematika, logika, fizika és
számítógépes programok segítségével, ezáltal gyorsabbá és hatékonyabbá téve
azokat. Hajek (2003) a diszpozíciók mint feltételes valószínűségek elemzését adja,
amelyeket Rott (1999), Spohn stb. algoritmizál.
Az intencionalitás (kognitív vagy evolúciós pszichológia) a viselkedés különböző
aspektusaiból áll, amelyek veleszületetten kognitív modulokba vannak
programozva, amelyek tudatosságot, akaratot és ént hoznak létre és igényelnek, és
a normális emberi felnőtteknél az észleléseket és néhány emléket kivéve szinte
minden célzatos, nyilvános aktusokat (pl. nyelvet) igényelnek, és kapcsolatokra
köteleznek bennünket, hogy növeljük inkluzív fitneszünket (maximális várható
hasznosság vagy Bayes-féle hasznosságmaximalizálás). A bayesiánizmus azonban
erősen megkérdőjelezhető a súlyos aluldetermináltság miatt - azaz bármit, tehát
semmit sem tud "megmagyarázni". Ez a dominancián és a kölcsönös altruizmuson
keresztül történik, ami gyakran a Vágytól független cselekvési okokat (Searle)
eredményez - amit DIRA1 és DIRA2-re osztok S1 és S2 esetében), és a kielégítési
feltételeket a kielégítési feltételekre (Searle) kényszeríti - (azaz a gondolatokat a
világhoz nyilvános cselekedeteken (izommozgásokon) keresztül kapcsolja,
matematikát, nyelvet, művészetet, zenét, szexet, sportot stb. produkálva. Ennek
alapjait legnagyobb természetpszichológusunk, Ludwig Wittgenstein találta ki az
1930-as évektől 1951-ig, de egyértelmű előzményekkel már 1911-ig visszamenőleg,
és sokan, de mindenekelőtt John Searle finomította az 1960-as évektől kezdve. "A
pszichológiai jelenségek általános fája. Nem a pontosságra törekszem, hanem az
egészre való rálátásra". RPP 1. kötet 895. o., vö. Z 464. o. Az intencionalitás nagy
része (pl. nyelvi játékaink) fokozásokat enged meg. Ahogy W megjegyezte, a
hajlamok néha tudatosak és szándékosak. Minden sablonunk (függvények,
fogalmak, nyelvi játékok) bizonyos kontextusokban homályos élekkel rendelkezik,
mivel hasznosnak kell lennie.
Legalább kétféle gondolkodás létezik (azaz két nyelvi játék vagy a "gondolkodni"
diszpozíciós ige használatának két módja) - a nem racionális, tudatosság nélküli és
a racionális, részleges tudatossággal (W), amelyeket most S1 és S2 gyors és lassú
gondolkodásaként írunk le. Hasznos, ha ezeket nyelvi játékoknak tekintjük, nem
pedig puszta jelenségeknek (W RPP Vol2 p129). A mentális jelenségek (szubjektív
vagy belső "élményeink") epifenomenálisak, nincsenek kritériumai, tehát még
önmaguk számára sem rendelkeznek információval, és így nem játszhatnak
szerepet a kommunikációban, a gondolkodásban vagy az elmében. A
gondolkodás, mint minden diszpozíció, híján van mindenféle tesztnek, nem
mentális állapot (ellentétben az S1 észleléseivel), és nem tartalmaz információt,
amíg nem válik nyilvános aktussá vagy eseménnyé, mint például beszédben,
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összehúzódások. Észleléseinknek és emlékeinknek csak akkor lehet információjuk
(jelentésük - azaz nyilvános COS-unk), ha nyilvános cselekvésekben nyilvánulnak
meg, mert csak ekkor van a gondolkodásnak, érzésnek stb. bármilyen jelentése
(következménye) még önmagunk számára is.
Az emlékezetet és az észlelést a modulok olyan diszpozíciókba integrálják,
amelyek pszichológiailag hatékonnyá válnak, amikor cselekednek rájuk - vagyis
az S1 S2-t generál. A nyelv fejlesztése azt jelenti, hogy a fejlett emberek
veleszületett képessége megnyilvánul, hogy a szavakat (a száj- vagy kézizmok
finom összehúzódásai) tettekkel (a kar- és lábizmok durva összehúzódásai)
helyettesítik. A TOM (Theory of Mind) sokkal jobban nevezhető UAUnderstanding of Agency (az én kifejezésem) és UA1 és UA2 az S1 és S2 ilyen
funkcióira - és nevezhető evolúciós pszichológiának vagy szándékosságnak is - a
tudat, az én és a gondolat veleszületett, genetikailag programozott előállítása,
amely szándékokhoz, majd az izmok összehúzódása révén tettekhez vezet - vagyis
a megértés egy diszpozíció, mint a gondolkodás és a tudás. Így a "propozicionális
attitűd" helytelen kifejezés a normális intuitív deliberatív S2D (azaz a 2. Rendszer
lassú deliberatív működése) vagy az automatizált S2A (azaz a gyakran gyakorolt
2. Rendszer beszéd- és cselekvésfunkciók automatikus gyors funkciókká való
átalakítása) számára. Látjuk, hogy a kognitív tudomány erőfeszítései, amelyek a
gondolkodás, az érzelmek stb. megértésére irányulnak a neurofiziológia
tanulmányozásával, nem fognak többet mondani arról, hogy hogyan működik az
elme (gondolkodás, nyelv) (szemben az agy működésével), mint amit már tudunk,
mert az "elme" (gondolkodás, nyelv) már teljes egészében nyilvános (W).
Bármilyen "jelenség", amely a neurofiziológiában, biokémiában, genetikában,
kvantummechanikában vagy húrelméletben rejtőzik, éppoly irreleváns a
társadalmi életünk szempontjából, mint az a tény, hogy egy asztal atomokból áll,
amelyek "engedelmeskednek" (leírhatók) a fizika és a kémia törvényeinek, ahhoz
képest, hogy ebédelünk rajta. Ahogyan W. oly hírességesen mondta: "Semmi sincs
elrejtve". Minden, ami az elmével (gondolkodással, nyelvvel) kapcsolatban
érdekes, látható, ha csak a nyelv működését vizsgáljuk meg alaposan. A nyelv (az
elme, a lehetséges cselekvésekhez kapcsolódó nyilvános beszéd) a társadalmi
interakció és ezáltal az erőforrások gyűjtésének, a túlélésnek és a szaporodásnak a
megkönnyítésére fejlődött ki. Nyelvtana (azaz evolúciós pszichológiája,
szándékossága) automatikusan működik, és rendkívül zavaros, ha megpróbáljuk
elemezni. Ezt Hacker, DMS és sokan mások már gyakran kifejtették.
Amint W számtalan gondosan kifejtett példával megjegyezte, a szavak és
mondatok többféleképpen használhatók a kontextustól függően. A hiszem és az
eszem mélységesen különböző szerepeket tölt be, ahogyan a hiszem és a hittem
vagy a hiszem és a hisz. Az olyan hajlító igék jelen idejű egyes szám első személyű
használata, mint a "hiszem", általában azt a képességemet írja le, hogy tudásom
alapján (azaz S2) meg tudom jósolni valószínű cselekedeteimet, de úgy is tűnhet
(filozófiai kontextusban), hogy a mentális állapotomat írja le, és így nem alapul a
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tudás vagy információ (W és lásd a Hutto és Myin könyvéről írt kritikámat). Az
előbbi S1 értelemben nem egy igazságot ír le, hanem önmagát teszi igazzá a
kimondás aktusában - azaz "azt hiszem, hogy esik az eső" önmagát teszi igazzá.
Vagyis a jelen idő első személyben használt diszpozíciós igék lehetnek kauzálisan
önreflexívek - önmagukat instantiálják, de akkor nem tesztelhetőek (azaz nem T
vagy F, nem S2). Azonban a múlt vagy jövő idejű vagy harmadik személyű
használat - "hittem" vagy "hiszi" vagy "hinni fogja" - tartalmaznak vagy feloldhatók
igaz vagy hamis információt, mivel olyan nyilvános aktusokat írnak le, amelyek
ellenőrizhetőek vagy ellenőrizhetővé válhatnak. Hasonlóképpen, az "azt hiszem,
hogy esik az eső" nem tartalmaz információt a későbbi cselekvésektől függetlenül,
még számomra sem, de az "azt hiszem, hogy esni fog" vagy "azt fogja hinni, hogy
esik az eső" potenciálisan ellenőrizhető, a téridőben elmozdított nyilvános
aktusok, amelyek információt (vagy téves információt) kívánnak közvetíteni.
A nem reflektív vagy nem racionális (automatikus), előzetes szándék nélkül
kimondott szavakat (amelyeket én S2A-nak nevezek - azaz a gyakorlat által
automatizált S2D-nek - W & majd Daniele Moyal-Sharrock a Philosophical
Psychology-ban 2000-ben megjelent tanulmányában Words as Deeds-nek
nevezte).
Manysocalled
Az 1. rendszer (Tversky Kahneman) hajlamai/ hajlamok/ hajlamok/ preferenciák/
tendenciák/ képességek/ képességek az 1. rendszer (Tversky Kahneman) nem
propozicionális (nem reflektív) attitűdjei (sokkal hasznosabb, ha funkcióknak vagy
képességeknek nevezzük őket). Az előzetes szándékokat Searle mentális
állapotoknak, tehát S1-nek mondja, de ismét úgy gondolom, hogy el kell
különíteni a PI1-et és a PI2-t, mivel a szokásos nyelvezetünkben az előzetes
szándékaink az S2 tudatos megfontolásai. Az észleléseket, emlékeket, a 2. típusú
diszpozíciókat (pl. egyes érzelmek) és sok 1. típusú diszpozíciót jobb, ha S1
reflexeinek nevezzük, és ezek automatikus, nem reflektív, NEM Tételes és NEM
Attitűdszerű működések, amelyek evolúciós pszichológiánk (Moyal-Sharrock
Wittgenstein nyomán) zsanérjai (axiómái, algoritmusai).
W gondolatainak néhány vezető képviselője, akiket a magasabb rendű
gondolkodás
leíró
pszichológiájának
megértéséhez
nélkülözhetetlen
olvasmánynak tartok: Coliva, Hutto, DMS, Stern, Horwich, Finkelstein és Read,
akik, mint mostanában sok tudós, munkájuk nagy részét (gyakran preprint
formában) ingyenesen közzétették az interneten az academia.edu, philpapers.org,
researchgate.net és más oldalakon, és persze a szorgalmasak szinte mindent
ingyenesen megtalálnak online torrenteken, p2p-n, libgen.io, b-ok.org stb.
keresztül. Baker & Hacker számos közös munkájukban és Hacker személyes
oldalán található. A néhai Baker túlzásba vitte a bizarr pszichoanalitikus és
meglehetősen nihilista értelmezést, amit Hacker ügyesen cáfolt, akinek "Gordon
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Végtelen metafizikai redukcionista karikatúraszerű életszemléletet lehet találni,
ami annak a kísérletnek köszönhető, hogy az S2 magasabb rendű gondolkodását
az S1 oksági kereteivel próbálják magyarázni, amit Carruthers (C), Dennett,
Churchlandék (a szcientizmus, komputationalizmus vagy materialista
redukcionizmus 3 jelenlegi vezetője - a továbbiakban CDC - a Centers for
(Philosophical) Disease Control rövidítése - és még sokan mások követnek. A
szcientizmust gyakran cáfolták, kezdve W-vel a BBB-ben a 30-as években, amikor
megjegyezte, hogy - "a filozófusok állandóan a tudomány módszerét látják a
szemük előtt, és ellenállhatatlanul kísértésbe esnek, hogy a tudomány módszere
szerint tegyenek fel és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a tendencia a metafizika
valódi forrása, és a filozófust teljes sötétségbe vezeti" - és azóta Searle, Read,
Hutto, Hacker és számtalan más. Az a kísérlet, hogy az S2-t kauzális kifejezésekkel
"magyarázzuk" (valójában csak leírjuk, ahogy W világossá tette), inkoherens, és
még az S1 esetében is rendkívül összetett, és nem világos, hogy a "kauzalitás"
rendkívül változatos nyelvi játékai valaha is alkalmazhatóak-e (ahogyan azt már
sokszor megjegyezték) - még a fizikában és a kémiában való alkalmazásuk is
változó és gyakran homályos (vajon a gravitáció vagy az abszcissziós réteg vagy a
hormonok vagy a szél vagy mindezek együttesen okozták-e az alma leesését, és
mikor kezdődtek és mikor értek véget az okok)? De ahogy W mondta - "ha most
nem az oksági összefüggésekkel foglalkozunk, akkor az elme tevékenységei állnak
nyitva előttünk".
Azt javaslom azonban, hogy nagy hiba úgy tekinteni W-re, mint aki bármelyik
oldalra áll, ahogyan azt általában állítják, mivel nézetei sokkal finomabbak, és a
legtöbbször nem hagyja megoldatlanul a háromoldalú vitáit. Hasznosnak találhatná
valaki, ha a W-ről, S-ről stb. írt kritikáimmal kezdené, és utána tanulmányozna
minél többet Read, Hutto, Horwich, Coliva, Hacker, Glock, DMS, Stern stb.
műveiből, mielőtt beleásná magát a kauzalitás és a tudományfilozófia irodalmába,
és ha ezt nem találja érdekesnek, akkor W eltalálta a célt.
W és mások erőfeszítései ellenére úgy tűnik számomra, hogy a legtöbb filozófus
kevéssé érti a nyelvi játékok finomságát (pl. a "tudom, hogy mire gondolok" és a
"tudom, hogy mennyi az idő" drasztikusan eltérő használatát), vagy a
diszpozíciók természetét, és sokan (pl. CDC) még mindig olyan fogalmakra
alapozzák elképzeléseiket, mint a magánnyelv, a "belső beszéd" introspekciója és a
komputationalizmus, amelyeket W ¾ évszázaddal ezelőtt tett félre.
Mielőtt elolvasok egy könyvet, megnézem az indexet és az irodalomjegyzéket,
hogy megnézzem, kit idéznek. Gyakran a szerzők legfigyelemreméltóbb
teljesítménye az, hogy teljesen vagy majdnem teljesen kihagyják az összes szerzőt,
akiket itt idézek. W könnyen a legtöbbet tárgyalt modern filozófus, havonta
körülbelül egy új könyvet és több tucat cikket szentelnek neki nagyrészt vagy
egészben. Saját folyóirata van, a "Philosophical Investigations", és gondolom, hogy
bibliográfiája meghaladja a következő 4-5 legjobb filozófusét.
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kombinálva. A modernek közül talán Searle következik (és az egyetlen, akinek sok
előadása van a YouTube-on, a Vimeo-n, az egyetemi oldalakon stb. - több mint
100, amelyeket, ellentétben szinte minden más filozófiai előadással, élvezet
hallgatni), és Hutto, Coliva, DMS, Hacker, Read stb. nagyon kiemelkedőek több
tucat könyvvel és több száz cikkel, előadással és kritikával. De a CDC és más
metafizikusok figyelmen kívül hagyják őket és azt a több ezer embert, akik
kritikusan fontosnak tartják munkájukat.
Következésképpen az erőteljes W/S keretrendszer (valamint nagyjából a modern
gondolkodáskutatás) teljesen hiányzik, és az általa felszámolt zavarok bőségesen
jelen vannak. Ha elolvassa a kritikáimat és magukat a műveket, remélhetőleg az
Ön véleménye a legtöbb írásról ezen a téren egészen más lesz, mint az övék. De
ahogy W hangsúlyozta, a példákat magunknak kell feldolgozni. Mint gyakran
megjegyezték, szuper-szókratikus trialógusainak terápiás szándéka volt.
W. határozott érveit az önvizsgálat és a magánbeszéd ellen más kritikáimban már
említettem, és rendkívül jól ismertek. Alapvetően olyan egyszerűek, mint a pite szükségünk van egy tesztre, hogy különbséget tegyünk A és B között, és a tesztek
csak külső és nyilvánosak lehetnek. Híresen illusztrálta ezt a "Bogár a dobozban"
példával. Ha mindannyiunknak van egy doboza, amelyet nem lehet kinyitni, nem
lehet átvilágítani stb. és azt, ami benne van, "bogárnak" nevezzük, akkor a
"bogárnak" nem lehet semmilyen szerepe a nyelvben, mert minden doboz
tartalmazhat mást, vagy akár üres is lehet. Tehát nincs olyan magánnyelv, amelyet
csak én ismerhetek, és nincs a 'belső beszéd' önvizsgálata. Ha X nem nyilvánosan
kimutatható, akkor nem lehet szó a nyelvünkben. Ez lelőtte Carruther ISA
elméletét, valamint az összes többi "belső értelem" elméletet, amelyekre
hivatkozik. Az introspekció fogalmának és a diszpozíciós nyelv ("propozíciós
attitűdök") működésének W általi lebontását fentebb, valamint Budd, Johnston és
Searle több könyvéről írt recenzióimban kifejtettem. Lásd Stern "Wittgenstein's
Philosophical Investigations" (2004) című könyvét a "Private Language" szép
magyarázatáért, és mindent, amit Read et al. írtak, mert úgy nyúlnak e kérdések
gyökereihez, ahogy kevesen teszik.
A CDC kerüli az "én" használatát, mivel az egy "magasabb én" létezését feltételezi.
De maga az írás, az olvasás és minden nyelv és fogalom (nyelvi játékok) feltételezi
az ént, a tudatot és az akaratot, így az ilyen beszámolók az élet önellentmondásos
karikatúrái, amelyeknek nincs semmiféle értékük (és nulla hatásuk bárki
mindennapi életére). W/S és mások már régóta megjegyezték, hogy az egyes szám
első személyű nézőpont egyszerűen nem értelmesen kiküszöbölhető vagy
redukálható egy 3. személyűre, de a koherencia hiánya nem jelent problémát az
élet karikatúraszerű szemléleteinek. Hasonlóképpen az agyműködés vagy
viselkedés "számítási", "információfeldolgozási" stb. leírásával -- W/S, Hutto, Read,
Hacker és sokan mások számtalanszor jól megcáfolták.
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Az olyan írások, amelyek a tudományt és a filozófiát próbálják ötvözni, és
amelyekben sok kulcsfogalom jelentése szinte véletlenszerűen, tudatosság nélkül
változik, skizoidak és reménytelenek, de ilyen tudományos és filozófiai könyvek
ezrei vannak. Ott van a viselkedésünk leírása (nem magyarázata, ahogy W
világossá tette), majd a kognitív pszichológia kísérletei. Ezek közül sok, amely az
emberi viselkedéssel foglalkozik, az S2 tudatos gondolkodását az S1 tudattalan
automatizmusaival kombinálja (a pszichológiát a fiziológiába olvasztja). Gyakran
mondják nekünk, hogy az én, az akarat és a tudat illúzió, mivel azt hiszik, hogy e
kifejezések "valódi" jelentését mutatják meg nekünk, és hogy a karikatúra
használata az érvényes. Vagyis S2 "irreális", és alá kell rendelni az S1 tudományos
kauzális leírásának. Ezért van oka a nyelvfilozófiából az elmefilozófiába való
átmenetnek. Lásd pl. Carruther nemrég megjelent 'The Opacity of Mind' című
könyvéről írt recenziómat. Még Searle is gyakori elkövető itt, ahogyan azt Hacker,
Bennet és Hacker, DMS, Coliva stb. megjegyzi.
Ha valaki azt mondja, hogy nem választhatom meg, mit ebédeljek, akkor
nyilvánvalóan téved, vagy ha a választás alatt valami mást ért, például azt, hogy a
"választás" úgy írható le, mintha lenne "oka", vagy hogy nem világos, hogyan lehet a
"választást" "okra" visszavezetni, ezért illuzórikusnak kell tekintenünk, akkor ez
triviálisan igaz (vagy inkoherens), de irreleváns a nyelvhasználat és az életvitel
szempontjából, amit az ilyen viták kiindulópontjának és végpontjának kell
tekinteni.
Talán relevánsnak tarthatjuk, hogy W-t, Kant és Nietzsche mellett (nagyszerű
intellektusok, de egyikük sem tett sokat a filozófia problémáinak feloldásáért),
minden idők legjobbjának választották a filozófusok - nem pedig Quine-t,
Dummettet, Putnamot, Kripkét vagy CDC-t.
A hasonlóságot minden filozófiai kérdésben láthatjuk (abban a szigorú értelemben,
amit itt figyelembe veszek, szem előtt tartva W megjegyzését, hogy nem minden
kérdésnek tűnő dolog kérdés). Szeretnénk megérteni, hogyan csinálja az agy (vagy
az univerzum), de S2 nem áll rá. Minden (vagy nagyrészt) S1 tudattalan
machinációiban van a DNS-en keresztül. Mi nem "tudjuk", de a DNS-ünk igen,
mintegy 3 milliárd év alatt számtalan trilliónyi organizmus halálának jóvoltából.
Könnyen le tudjuk írni a világot, de gyakran nem tudunk megegyezni abban, hogy
egy "magyarázatnak" hogyan kellene kinéznie. Így hát küzdünk a tudománnyal, és
egyre lassabban írjuk le az elme mechanizmusait. Még ha el is jutnánk az agy
"teljes" megismeréséhez, akkor is csak egy leírásunk lenne arról, hogy milyen
neuronális minták felelnek meg a piros látásának, de nem világos, hogy mit
jelentene (COS), ha lenne "magyarázatunk" arra, hogy miért piros (azaz miért
léteznek a qualia). Ahogy W mondta, a magyarázatok valahol véget érnek.
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Azok számára, akik felfogják a fentieket, Carruther "Opacity of Mind" című
filozófiai része (a CDC-iskola egyik fő legújabb munkája) nagyrészt a szokásos
zavaros részekből áll, amelyek W, S és több száz másik munkájának figyelmen
kívül
hagyásából
adódnak.
Nevezhetjük
szcientizmusnak
vagy
redukcionizmusnak, és tagadja a magasabb rendű gondolkodásunk, akaratunk,
énünk és tudatunk "valóságát", kivéve, ha ezek egészen más és teljesen
összeegyeztethetetlen használatot kapnak a tudományban. Nekünk pl. nincs
okunk a cselekvésre, csak egy agyunk van, amely cselekvést okoz stb. Képzeletbeli
problémákat kreálnak azzal, hogy olyan kérdésekre próbálnak válaszolni,
amelyeknek nincs világos értelme. Feltűnő, hogy ezek a nézetek egyáltalán nem
befolyásolják azoknak a mindennapi életét, akik felnőtt életük nagy részét ezek
népszerűsítésével töltik.
Ezt a helyzetet Rupert Read szépen összefoglalja "A tudat kemény problémája"
című cikkében: "A kemény probléma egyre távolabb kerül, minél inkább
humanizáljuk az elme olyan aspektusait, mint az információ, az észlelés és a
szándékosság. A problémával csak akkor fogunk igazán szembenézni, ha
szembesülünk vele, mint olyan "problémával", amely egész emberi lényekkel
kapcsolatos, akik egy adott időpontban egy (elválaszthatatlanul természeti és
társadalmi) kontextusban testet öltöttek meg, stb... akkor válhat világossá az
ember számára, hogy nincs probléma. Csak amikor valaki elkezdi, mondjuk, az
információt az emberi és nem emberi tartományokon átívelő módon "elméletileg"
vizsgálni (feltételezhetően a nem emberi - az állat {általában mechanikusnak
gondolt} vagy a gép - mint paradigmát használva, és így a dolgokat
visszafordítva), akkor kezd úgy tűnni, mintha probléma lenne...hogy az összes
"izmus" (kognitivizmus, redukcionizmus (az agyra), behaviorizmus és így
tovább)... egyre távolabb és távolabb tolódnak el tőlünk... maga a probléma
fogalmi megfogalmazása az, ami biztosítja, hogy a "nehéz probléma"
megoldhatatlan marad... soha nem adtak jó okot arra, hogy azt gondoljuk, hogy
valaminek tudományának kell lennie, ha azt valóságosnak akarjuk tekinteni.
Nincs jó okunk azt gondolni, hogy a tudat, az elme vagy a társadalom
tudományának kellene lennie, mint ahogyan a számok, az univerzumok, a
fővárosok, a játékok, a csillagképek vagy a "b" betűvel kezdődő nevű tárgyak
tudományának sem kell lennie. .... .... Abból az elképzelésből kell kiindulnunk,
hogy mi magunk megtestesült személyek vagyunk, akik egy világban
cselekszenek, nem pedig abból az elképzelésből, hogy mi magunk agyak vagyunk,
amelyekben elmék "helyezkednek el" vagy "kapcsolódnak" hozzájuk... A
tudomány semmiképpen sem segíthet nekünk egy "külső" / "objektív" beszámolót
készíteni arról, hogy mi is a tudat valójában, és mikor van jelen. Ugyanis nem tud
segíteni nekünk, amikor a kritériumok ütköznek, amikor a gépeink konfliktusba
kerülnek önmagunkkal, konfliktusba kerülnek velünk. Hiszen a gépeinket eleve
csak a mi jelentéseink kalibrálják. Nem lehet olyan, hogy külső nézőpontot
kapjunk... azért nem, mert... a nehéz probléma megoldhatatlan,
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meghatározott.... "transzcendentális naturalizmus" ...garantálja... a probléma
korlátlan életben tartását. Rendkívüli pszichológiai kielégülést nyújt egyrészt a
megértés korlátainak szerény (de kiváltságos) "tudományos" kijelentése, másrészt
annak a tudata, hogy egy kiváltságos elit tagja, amely e korlátok kijelentésével túl
is lát rajtuk. Nem látja azt, amit Wittgenstein a Tractatus előszavában világossá
tett. A határt... csak a nyelvben lehet meghúzni, és ami a határ túloldalán van, az
egyszerűen képtelenség lesz".
W számos megjegyzése jut eszembe. 88 évvel ezelőtt megjegyezte, hogy a
"misztériumok" kielégítik a transzcendens utáni vágyakozást, és mivel azt hisszük,
hogy látjuk az "emberi értelem határait", azt hisszük, hogy azokon túl is látunk, és
hogy el kellene időznünk azon, hogy a nyelv (az elme) határait abban látjuk, hogy
nem tudjuk leírni a mondatnak megfelelő tényeket, csak a mondat ismétlésével
(lásd az 1931-ben írt Kultúra és érték című művének 10. oldalát stb.). Hasznosnak
tartom azt a megjegyzését is gyakran megismételni, hogy "a babona nem más,
mint az oksági összefüggésbe vetett hit" -írta egy évszázaddal ezelőtt a TLP 5.1361-ben.
Szintén apropót ad híres megjegyzése (PI 308. oldal) a mentális folyamatokkal
kapcsolatos filozófiai problémák (és minden filozófiai probléma) eredetéről.
"Hogyan keletkezik a mentális folyamatokról és állapotokról, valamint a
behaviorizmusról szóló filozófiai probléma? Az első lépés az, amely teljesen
elkerülte a figyelmet. Beszélünk folyamatokról és állapotokról, és eldöntetlenül
hagyjuk természetüket. Egyszer talán többet fogunk tudni róluk -- gondoljuk. De
éppen ez az, ami elkötelez bennünket egy bizonyos szemléletmód mellett.
Ugyanis határozott elképzelésünk van arról, hogy mit jelent egy folyamat jobb
megismerése. (A bűvészmutatványban a döntő mozdulat már megtörtént, és
éppen az, amit egészen ártatlannak gondoltunk.) -- És most az analógia, amely
gondolataink megértését volt hivatott elősegíteni, darabjaira hullik. Tehát meg kell
tagadnunk a még meg nem értett folyamatot a még fel nem tárt közegben. És most
úgy néz ki, mintha mi tagadtuk volna a mentális folyamatokat. És természetesen
nem akarjuk tagadni őket."
W egy másik, látszólag triviális megjegyzésében (PI p271) arra kért minket, hogy
képzeljünk el egy olyan személyt, aki elfelejtette, hogy mit jelent a "fájdalom" szó,
de helyesen használja - azaz úgy használja, ahogy mi! Szintén lényeges W
megjegyzése (TLP 6.52), miszerint ha minden tudományos kérdésre választ
kaptunk, semmi sem marad, amit megkérdőjelezhetnénk, és ez már önmagában a
válasz. És a CDC és társai szcientista (azaz a szcientizmusból, nem a tudományból
eredő) kudarcainak megértéséhez központi jelentőségű az a megfigyelése, hogy
nagyon gyakori tévedés azt gondolni, hogy valaminek kell arra késztetnie minket,
amit teszünk, ami az ok és az okozat összekeveréséhez vezet. "És az a tévedés,
amit mi itt és ezer hasonló esetben
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a "csinálni" szóval jelöljük, ahogyan azt a mondatban használtuk: "Nem a belátás
aktusa az, ami arra késztet bennünket, hogy úgy használjuk a szabályt, ahogyan
tesszük", mert van egy olyan elképzelés, hogy "valaminek rá kell vennie
bennünket" arra, amit teszünk. És ez ismét az ok és okozat közötti zavarhoz
csatlakozik. Nem kell, hogy okunk legyen arra, hogy úgy kövessük a szabályt,
ahogyan tesszük. Az okok láncolatának vége van." BBB p143
Azt is megjegyezte, hogy az okok láncolatának vége van, és hogy általános esetben
nincs értelme okot meghatározni. W saját évtizedes küzdelmében látta, hogy a
"nyelvtan" tisztázását maga kell elvégeznie "szemléletes példák" kidolgozásával, és
hogy sokak számára hiábavaló, ha megmondják a válaszokat. Innen származnak
híres megjegyzései a filozófiáról mint terápiáról és az "önmagunkon való
munkáról".
Egy másik feltűnő dolog oly sok filozófiai könyvben (és a viselkedéstudományok,
a fizika és a matematika egészét átható álcázott filozófiában) az, hogy gyakran
nincs utalás arra, hogy léteznek más nézőpontok is - hogy a legjelentősebb
filozófusok közül sokan a szcientista nézetet inkoherensnek tartják. Ott van az a
(ritkán említett) tény is, hogy - feltéve persze, hogy figyelmen kívül hagyjuk
inkoherenciáját - a redukció nem áll meg a neurofiziológia szintjén, hanem
könnyen kiterjeszthető (és gyakran ki is terjesztették) a kémia, a fizika, a
kvantummechanika, a "matematika" vagy éppen az "eszmék" szintjére. Pontosan
mitől kellene a neurofiziológiát kiváltságossá tenni? Az ókori görögök azt a
gondolatot hozták létre, hogy semmi más nem létezik, csak eszmék, Leibniz pedig
híres módon úgy írta le a világegyetemet, mint egy óriási gépezetet. Legutóbb
Stephan Wolfram vált legendává az áltudományok történetében azzal, hogy "A
New Kind of Science" című könyvében az univerzumot számítógépes
automataként írta le. A materializmus, a mechanizmus, az idealizmus, a
redukcionizmus, a behaviorizmus és a dualizmus számos megjelenési formája
aligha újdonság, és egy wittgensteiniánus számára meglehetősen döglött lovak,
amióta W a 30-as években a Kék és Barna könyveket diktálta, vagy legalábbis
azóta, hogy utószavait később megjelentették és kiterjedt kommentárokkal látták
el. De valakit meggyőzni reménytelen feladat. W rájött, hogy az embernek
önmagán kell dolgoznia - önterápiával, a nyelv (elme) működésben lévő "éleslátó
példáinak" hosszú, kemény feldolgozásán keresztül.
Hogy a pszichológia mennyire axiomatikusan szabályoz, és hogy milyen könnyen
megváltoztatható egy szó használata anélkül, hogy tudnánk róla, annak (tudtán
kívül) Sir James Jeans fizikus adott egy kifejezést már régen: "Az Univerzum kezd
inkább hasonlítani egy nagy gondolatra, mint egy nagy gépezetre". De a
"gondolat", "gép", "idő", "tér", "ok", "esemény", "megtörténik", "előfordul",
"folytatódik" stb. a tudományban vagy a filozófiában nem ugyanazzal a jelentéssel
(használattal) bírnak, mint a mindennapi életben, vagy inkább a régi használatuk
véletlenszerűen keveredik sok újjal, így az értelem nélküli értelem látszatát keltik.
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a legtöbb politika, vallás és tömegmédia komédiája): azaz "az udvarias társadalommal
foglalkozó vígjáték, amelyet kifinomult, szellemes párbeszédek és szövevényes
cselekmény jellemez" (Dictionary.com). A filozófia azonban nem időpocsékolás helyesen végezve a legjobb időtöltés. Hogyan másképp oszlathatnánk el a
viselkedéstudományok káoszát, vagy hogyan írhatnánk le szellemi életünket és a
2-es rendszer magasabb rendű gondolkodását - a legbonyolultabb,
legcsodálatosabb és legrejtélyesebb dolgot, ami létezik?
E keretrendszer ismeretében könnyűnek kell lennie megérteni OC-t, követni W
példáit, amelyek leírják, hogy veleszületett pszichológiánk hogyan használja a 2.
rendszer valóságvizsgálatát az 1. rendszer bizonyosságaira való építkezéshez,
hogy egyénekként és társadalmaként olyan megcáfolhatatlan, egymásba fonódó
tapasztalatokból álló világképet szerezzünk, amely axiomatikus, genetikailag
programozott reflexív érzékelésünk és cselekvésünk alapkövére épülve a
tudomány és a kultúra csodálatos építményévé válik. Az evolúció elmélete és a
relativitáselmélet már régen átment a megkérdőjelezhető dolgokból a csak
módosítható bizonyosságok közé, a spektrum másik végén pedig nincs lehetőség
arra, hogy kiderüljön, nem létezik olyan, hogy Párizs vagy Brontoszaurusz. A
szkeptikus nézet inkoherens. Mondhatunk bármit, de nem jelenthetünk semmit.
Így a DMS-szel együtt az OC-t az emberi megértés alapkövének leírásának és a
pszichológiánk legalapvetőbb dokumentumának tekintem. Bár a 60-as éveiben
írta, amikor mentálisan és fizikailag is tönkretette a rák, ugyanolyan zseniális,
mint a többi munkája, és átalakítja a filozófiáról (a magasabb rendű gondolkodás
leíró pszichológiájáról) alkotott felfogásunkat, és háromezer év barlangban töltött
idő után végre a fényre hozza azt. A metafizika elsöpörte a filozófiát és a fizikát.
"Miféle előrelépés ez - a lenyűgöző rejtély megszűnt -, mégsem sikerült mélyre
hatolni a vigasztalásban; semmit sem sikerült megmagyarázni, felfedezni vagy
újra felfogni. Mennyire szelíd és ötlettelen, gondolhatnánk. De talán, ahogy
Wittgenstein sugallja, a világosság, a demisztifikáció és az igazság erényeit elég
kielégítőnek kell találni." - Horwich 'Wittgenstein metafilozófiája'.
Hadd sugalljam, hogy az általam itt bátorított perspektívával W a kortárs filozófia
és pszichológia középpontjában áll, és nem homályos, nehéz vagy lényegtelen,
hanem sziporkázó, mély és kristálytiszta, és ha kihagyjuk őt, akkor a lehető
legnagyobb intellektuális kalandok egyikéről maradunk le.
Egy kiváló friss munka, amely számos filozófiai zűrzavart mutat be egy
könyv állítólag a tudományról és a matematikáról Yanofsky "The Outer Limits of
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Indoklás: What Science, Mathematics and Logic Cannot Tell Us" (2013) (lásd a
kritikámat).
W megjegyezte, hogy amikor a tudományos kommentárok végére érünk, a
probléma filozófiai problémáváválik - azaz, hogy hogyan lehet a nyelvet érthetően
használni. Yanofsky, mint gyakorlatilag minden tudós és a legtöbb filozófus, nem
érti, hogy itt kétféle "kérdésről" vagy "állításról" (azaz nyelvi játékokról vagy LGkről) van szó. Vannak olyanok, amelyek ténykérdések arról, hogy milyen a világ vagyis nyilvánosan megfigyelhető, egyértelmű jelentéssel bíró (igaz vagy hamis)
propozicionális (igaz vagy hamis) tényállások (a Searle terminológiájában a
kielégülés feltételei - COS) - azaz tudományos állítások, és vannak olyanok,
amelyek arról szólnak, hogy a nyelv hogyan használható koherensen ezen
tényállások leírására, és ezekre bármely épeszű, intelligens, írástudó ember
válaszolhat, a tudományos tényekhez való kevés vagy semmilyen segítség nélkül.
Egy másik kevéssé értett, de kritikus tény, hogy bár a gondolkodás, az ábrázolás, a
következtetés, a megértés, az intuíció stb. (azaz a diszpozíciós pszichológia) egy
igaz vagy hamis állítás igaz vagy hamis, a lassú, tudatos 2. rendszerünk (S2)
magasabb rendű megismerésének függvénye, a döntés arról, hogy a "részecskék"
összefonódtak-e, a csillag vöröseltolódást mutat-e, egy tételt bebizonyítottak-e
(azaz, az a rész, amely azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy a szimbólumokat
helyesen használják-e a bizonyítás minden egyes sorában), mindig a gyors,
automatikus, tudattalan 1. rendszer (S1) hozza meg látás, hallás, tapintás stb.
révén, amelyben nincs információfeldolgozás, nincs reprezentáció (azaz nincs
COS) és nincsenek döntések abban az értelemben, ahogy ezek az S2-ben ( amely az
S1-től kapja a bemeneteket) megtörténnek. Ez a kétrendszeres megközelítés ma
már az érvelés vagy a racionalitás szokásos szemléletmódja, és kulcsfontosságú
heurisztika a viselkedés leírásában, amelynek a tudomány, a matematika és a
filozófia speciális esetei. Az érvelésnek hatalmas és gyorsan növekvő irodalma
van, amely nélkülözhetetlen a viselkedés vagy a tudomány tanulmányozásához.
Egy nemrégiben megjelent könyv, amely a részletekbe ássa bele magát abba, hogy
valójában hogyan érvelünk (azaz hogyan használjuk a nyelvet a cselekvések
végrehajtására - lásd W, DMS, Hacker, S stb.), a Stenning és Van Lambalgen (2008)
által írt "Human Reasoning and Cognitive Science", amely korlátai ellenére (pl. a
W/S és a szándékpszichológia tág szerkezetének korlátozott megértése) (2019-től)
a legjobb egyetlen általam ismert forrás.
W sokat írt a matematika filozófiájáról, mivel az világosan illusztrálta a
"tudományos" nyelvi játékok által generált sokféle zűrzavart, és számtalan
kommentár született hozzá, sok közülük elég szegényes. A legjobb legújabb
munkák közül néhányat kommentálok, ahogyan Yanofsky felhozta.
Francisco Berto nemrégiben tett néhány átható megjegyzést. Megjegyzi, hogy W
tagadta a metamatematika koherenciáját - vagyis azt, hogy Godel egy metatételt
használt volna.
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hogy bebizonyítsa tételét, ami valószínűleg a Godel-tétel paradoxonként való
"hírhedt" értelmezését is magyarázza, és ha elfogadjuk érvelését, úgy gondolom,
hogy kénytelenek vagyunk tagadni a metanyelvek, metaelméletek és meta bármi
más értelmezhetőségét. Hogyan lehetséges, hogy az olyan fogalmak (szavak,
nyelvi játékok), mint a metamatematika és a befejezetlenség, amelyeket milliók
fogadnak el (sőt nem kisebbek, mint Penrose, Hawking, Dyson és mások azt
állítják, hogy alapvető igazságokat tárnak fel az elménkről vagy a
világegyetemről), csak egyszerű félreértések a nyelv működésével kapcsolatban?
Nem az a pudingban rejlik a bizonyíték, hogy - mint oly sok "kinyilatkoztató"
filozófiai elképzelésnek (pl. az elme és az akarat mint illúziók -Dennett,
Carruthers, Churchlandék stb.) - ezeknek sincs semmiféle gyakorlati hatásuk?
Berto szépen összefoglalja: "...és bizonyíthatóan igaz (a fent említett
konzisztenciahipotézis alapján) egy másik rendszerben (a metarendszerben). Ha,
ahogy Wittgenstein állította, a bizonyítás éppen a bizonyított mondat jelentését
állapítja meg, akkor nem lehetséges, hogy ugyanaz a mondat (vagyis egy azonos
jelentésű mondat) egy formális rendszerben eldönthetetlen legyen, de egy másik
rendszerben (a metarendszerben) eldönthető... Wittgensteinnek el kellett vetnie
mind azt az elképzelést, hogy egy formális rendszer szintaktikailag hiányos lehet,
mind azt a platóni következményt, hogy egyetlen, csak aritmetikai igazságokat
bizonyító formális rendszer sem tud minden aritmetikai igazságot bizonyítani. Ha
a bizonyítások megállapítják az aritmetikai mondatok jelentését, akkor nem
létezhetnek hiányos rendszerek, ahogyan nem létezhetnek hiányos jelentések
sem." És tovább "Az inkonzisztens aritmetikák, azaz a parakonszisztens logikán
alapuló nem klasszikus aritmetikák ma már valóság. Ami ennél is fontosabb, az
ilyen elméletek elméleti jellemzői pontosan megfelelnek a fent említett
wittgensteini intuíciók némelyikének... Inkonzisztenciájuk lehetővé teszi, hogy
Godel első tételétől és Church eldönthetőségi eredményétől is megmeneküljenek:
vagyis bizonyíthatóan teljesek és eldönthetők. Pontosan teljesítik tehát
Wittgenstein kérését, miszerint nem létezhetnek olyan matematikai problémák,
amelyek a rendszeren belül értelmesen megfogalmazhatók, de a rendszer
szabályai nem dönthetnek. A parakonszisztens aritmetika eldönthetősége tehát
harmonizál egy olyan véleménnyel, amelyet Wittgenstein egész filozófiai
pályafutása során fenntartott."
W megmutatta azt a végzetes hibát is, hogy a matematikát, a nyelvet vagy
általában a viselkedésünket egységes, koherens logikai "rendszernek" tekintjük,
nem pedig a természetes szelekció véletlenszerű folyamatai által összeállított
darabok sokaságának. "Godel megmutatja nekünk a "matematika" fogalmában
rejlő tisztázatlanságot, amit az jelez, hogy a matematikát egy rendszernek
tekintjük", és azt mondhatjuk (szinte mindenkinek ellentmondva), hogy
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ez minden, amit Godel és Gregory Chaitin mutat. W sokszor megjegyezte, hogy az
"igazság" a matematikában az axiómákat vagy az axiómákból levezetett tételeket
jelenti, a "hamis" pedig azt, hogy valaki hibát követett el a definíciók
használatakor, és ez teljesen különbözik az empirikus dolgoktól, ahol egy tesztet
alkalmazunk. W gyakran megjegyezte, hogy ahhoz, hogy a szokásos értelemben
vett matematikaként elfogadható legyen, más bizonyításokban is használhatónak
kell lennie, és valós alkalmazásokkal kell rendelkeznie, de a Godel-féle
befejezetlenség esetében egyik sem áll fenn. Mivel nem bizonyítható egy
konzisztens rendszerben (itt a Peano Aritmetika, de Chaitin számára sokkal
szélesebb terület), nem használható bizonyításokban, és a PA minden "többi"
részével ellentétben nem használható a való világban sem. Ahogy Victor Rodych
megjegyzi "...Wittgenstein szerint egy formális kalkulus csak akkor matematikai
kalkulus (azaz matematikai nyelv-játék), ha rendszeren kívüli alkalmazása van a
kontingens tételek rendszerében (pl. a közönséges számolásban és mérésben vagy
a fizikában) ...". Másképpen úgy is mondhatjuk, hogy szükségünk van egy
igazolásra ahhoz, hogy az olyan szavak, mint a "bizonyítás", "tétel", "igaz",
"hiányos", "szám" és "matematika" szokásos szóhasználatunkat egy eredményre
alkalmazzuk a "számokkal", "plusz" és "mínusz" jelekkel stb. létrehozott játékok
kusza szövevényében, és a "hiányosság" esetében ez a garancia hiányzik. Rodych
csodálatosan foglalja össze. "Wittgenstein szerint nem létezik olyan, mint egy
tökéletlen matematikai kalkulus, mert "a matematikában minden algoritmus [és
szintaxis], és semmi sem jelentés [szemantika]..."".
W nagyjából ugyanezt tudja elmondani Cantor diagonalizálásáról és a
halmazelméletről. "A diagonalizációs eljárás megfontolása azt mutatja, hogy a
"valós szám" fogalma sokkal kevesebb analógiát mutat a "kardinális szám"
fogalmával, mint azt mi, bizonyos analógiák által félrevezetve, hajlamosak
vagyunk hinni" és sok más megjegyzés (lásd Rodych és Floyd).
Az összes ilyen könyv egyik legnagyobb kihagyása David Wolpert polihisztor
fizikus és döntéselméleti szakember elképesztő munkája, aki bebizonyított néhány
megdöbbentő lehetetlenségi vagy befejezetlenségi tételt (1992-2008 - lásd
arxiv.org) a következtetés (számítás) korlátairól, amelyek olyan általánosak, hogy
függetlenek a számítást végző eszköztől, sőt még a fizika törvényeitől is
függetlenek, tehát a számítógépekre, a fizikára és az emberi viselkedésre egyaránt
vonatkoznak, és amelyeket így foglalt össze: "Nem lehet olyan fizikai
számítógépet építeni, amely garantáltan gyorsabban feldolgozza helyesen az
információt, mint az univerzum. Az eredmények azt is jelentik, hogy nem létezhet
tévedhetetlen, általános célú megfigyelő apparátus, és hogy nem létezhet
tévedhetetlen, általános célú ellenőrző apparátus. Ezek az eredmények nem
támaszkodnak olyan rendszerekre, amelyek végtelenek és/vagy nem klasszikusak
és/vagy kaotikus dinamikának engedelmeskednek. Akkor is érvényesek, ha egy
végtelenül gyors, végtelenül sűrű számítógépet használunk, amelynek számítási
teljesítménye nagyobb, mint egy Turing-gépé." Azt is közzétette, hogy
Elektronikusan elérhető a következő címen:

43

Elektronikusan elérhető a következő címen:

a csapat- vagy kollektív hírszerzésről (COIN) szóló első komoly munkának tűnik,
amely szerinte szilárd tudományos alapokra helyezi ezt a témát. Bár két évtized
alatt különböző változatait publikálta a legtekintélyesebb, szakértői értékeléssel
rendelkező fizikai folyóiratokban (pl. Physica D 237: 257-81(2008)), valamint a
NASA folyóirataiban, és a legnagyobb tudományos folyóiratokban is megjelent,
úgy tűnik, kevesen vették észre, és tucatnyi, a fizikáról, matematikáról,
döntéselméletről és számításról szóló, nemrégiben megjelent könyvben kerestem,
de nem találtam hivatkozást.
Nagyon sajnálatos, hogy Yanofsky és mások nem ismerik Wolpertet, hiszen az ő
munkája a számítás, a gondolkodás, a következtetés, a befejezetlenség és a
megdönthetetlenség végső kiterjesztése, amit (mint a Turing-gépelmélet számos
bizonyítása) a hazug paradoxon és a Cantor-féle diagonalizáció kiterjesztésével ér
el, hogy minden lehetséges univerzumra és minden lényre vagy mechanizmusra
kiterjedjen, és így nemcsak a számítás, hanem a kozmológia vagy akár az
istenségek tekintetében is az utolsó szónak tekinthető. Ezt a szélsőséges
általánosságot úgy éri el, hogy a következtető univerzumot világvonalak
segítségével partícionálja (azaz aszerint, hogy mit csinál, és nem aszerint, hogy
hogyan csinálja), így matematikai bizonyításai függetlenek minden konkrét fizikai
törvénytől vagy számítási struktúrától, amikor a múlt, a jelen és a jövő, valamint
minden lehetséges számítás, megfigyelés és ellenőrzés fizikai határait állapítja
meg a következtetés számára. Megjegyzi, hogy Laplace még egy klasszikus
univerzumban is tévedett azzal kapcsolatban, hogy képes lenne tökéletesen
megjósolni a jövőt (vagy akár tökéletesen ábrázolni a múltat vagy a jelent), és
hogy lehetetlenségi eredményei egy "nem kvantummechanikai bizonytalansági
elvnek" tekinthetők (azaz nem létezhet tévedhetetlen megfigyelő vagy ellenőrző
eszköz). Bármilyen univerzális fizikai eszköznek végtelennek kell lennie, csak az
idő egy pillanatában lehet az, és egyetlen valóságban sem lehet több (az
"egyistenhit-tétel"). Mivel a tér és az idő nem szerepel a definícióban, az eszköz
lehet akár az egész világegyetem minden időben. Ez tekinthető a befejezetlenség
fizikai analógiájának, ahol egy önreferenciális eszköz helyett két következtetési
eszközzel van dolgunk. Mint mondja, "vagy az univerzumunk Hamiltonrendszere tiltja a számítás egy bizonyos típusát, vagy a predikciós komplexitás
egyedi (ellentétben az algoritmikus információs komplexitással), mivel egyetlen és
csak egyetlen változata létezik, amely az egész univerzumunkban alkalmazható".
Másképpen úgy is mondhatjuk, hogy nem lehet két fizikai következtető eszköz
(számítógép), amelyek mindkettőnek tetszőleges kérdéseket lehet feltenni a másik
kimenetéről, vagy hogy az univerzum nem tartalmazhat olyan számítógépet,
amelynek tetszőleges számítási feladatot lehet feltenni, vagy hogy bármely fizikai
következtetőmotor-pár esetében mindig vannak olyan bináris értékű kérdések az
univerzum állapotáról, amelyeket még csak fel sem lehet tenni legalább az
egyiknek. Nem lehet olyan számítógépet építeni, amely képes megjósolni egy
fizikai rendszer tetszőleges jövőbeli állapotát, mielőtt az bekövetkezne, még akkor
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feltétel a számára feltehető feladatok korlátozott köréből adódik - vagyis nem
képes gyorsabban feldolgozni az információt (bár ez egy zavaros kifejezés, ahogy
S és Read és mások megjegyzik), mint az univerzum. A számítógépnek és a
tetszőleges fizikai rendszernek, amelyet számol, nem kell fizikailag
összekapcsolódnia, és ez a fizika törvényeitől, a káosztól, a kvantummechanikától,
a kauzalitástól vagy a fénykúpoktól függetlenül, sőt még végtelen fénysebesség
esetén is érvényes. A következtető eszköznek nem kell térben lokalizáltnak lennie,
hanem lehet nem lokális dinamikus folyamat, amely az egész világegyetemben
zajlik. Jól tudja, hogy ez új megvilágításba helyezi Wolfram, Landauer, Fredkin,
Lloyd stb. spekulációit a világegyetem mint számítógép vagy az
"információfeldolgozás" határairól (bár írásaik indexei nem hivatkoznak rá, és egy
másik figyelemre méltó hiányosság, hogy Yanofsky sem említi egyiküket sem).
Wolpert szerint ez azt mutatja, hogy a világegyetem nem tartalmazhat olyan
következtető eszközt, amely olyan gyorsan képes feldolgozni az információt, mint
amilyen gyorsan képes, és mivel azt mutatja, hogy nem lehet tökéletes memóriája,
sem tökéletes irányítása, a múlt, a jelen vagy a jövő állapota soha nem ábrázolható,
jellemezhető, megismerhető vagy másolható tökéletesen vagy teljesen. Azt is
bebizonyította, hogy a hibajavító kódokkal ellátott számítógépek semmilyen
kombinációja nem képes legyőzni ezeket a korlátokat. Wolpert a megfigyelő ("a
hazug") kritikus fontosságára is felhívja a figyelmet, és ez összeköt bennünket a
fizika, a matematika és a nyelv Yanofskyt foglalkoztató, jól ismert rejtélyeivel.
Ismét lásd Floyd a W: "Más szavakkal a diagonalizáció egy általánosított formáját
artikulálja. Az érvelés tehát általánosan alkalmazható, nemcsak a tizedesvégi
bővítésekre, hanem bármely állítólagos felsorolásra vagy szabályokkal
szabályozott kifejezésre; nem támaszkodik semmilyen konkrét jelölési eszközre
vagy a jelek preferált térbeli elrendezésére. Ebben az értelemben Wittgenstein érve
nem apellál semmilyen képre, és alapvetően nem diagrammatikus vagy ábrázoló
jellegű, bár ábrázolható, és amennyiben logikai érvről van szó, logikája formálisan
ábrázolható). Turing érveihez hasonlóan ez is mentes a közvetlen kötődéstől
bármilyen konkrét formalizmushoz. [A Wolpert-féle párhuzamok nyilvánvalóak.]
Turing érveivel ellentétben kifejezetten a nyelvi játék fogalmára hivatkozik, és a
szabályok és az azokat követő emberek fogalmának mindennapi felfogására
vonatkozik (és feltételezi). A fenti átlós bemutatás minden egyes sorát utasításként
vagy parancsként fogjuk fel, analóg módon egy embernek adott utasítással...".
Nyilvánvalónak kell lennie, hogy Wolpert műve hogyan illusztrálja tökéletesen W
elképzeléseit a tudomány vagy a matematika és a filozófia (nyelvi játékok)
különálló kérdéseiről.
Yanofsky nem teszi világossá azt a jelentős átfedést sem, amely ma már létezik (és
gyorsan bővül) a játékelméleti szakemberek, fizikusok, közgazdászok,
matematikusok, filozófusok, döntéselméleti szakemberek és mások között.
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évtizedekig
publikálta
a
megdönthetetlenség,
a
lehetetlenség,
a
kiszámíthatatlanság és a befejezetlenség egymással szorosan összefüggő
bizonyítékait. Az egyik legbizarrabb Armando Assis nemrég megjelent
bizonyítása, hogy a kvantummechanika relatív állapotformulájában a Nashegyensúly segítségével felállítható egy zéróösszegű játék az univerzum és egy
megfigyelő között, amelyből következik a Born-szabály és a hullámfüggvény
összeomlása. Godel volt az első, aki lehetetlenségi eredményt mutatott ki, és
(David Wolpert figyelemre méltó dolgozataiig - lásd itt és az én áttekintő
cikkemet) ez a legmesszebbmenő (vagy éppen triviális/inkoherens), de
lavinaszerűen jöttek a többiek. A döntéselméletben az egyik legkorábbi a Kenneth
Arrow által 1951-ben felfedezett híres általános lehetetlenségi tétel (GIT) volt
(amiért 1972-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott - és öt tanítványa ma már
Nobel-díjas, tehát ez nem egy marginális tudomány). Nagyjából azt állítja, hogy
nincs olyan ésszerűen konzisztens és igazságos szavazási rendszer (azaz nincs
olyan módszer, amely az egyének preferenciáit csoportpreferenciákká
aggregálná), amely értelmes eredményeket adhatna. A csoportot vagy egy
személy uralja, ezért a GIT-et gyakran "diktátor-tételnek" is nevezik, vagy
intranzitív preferenciák vannak. Arrow eredeti tanulmányának címe "A nehézség
a társadalmi jólét fogalmában" volt, és így fogalmazható meg: "Lehetetlen olyan
társadalmi preferenciasorrendet megfogalmazni, amely kielégíti az alábbi
feltételek mindegyikét: Diktatúramentesség; Egyéni szuverenitás; Egyhangúság;
Szabadság az irreleváns alternatíváktól; A csoport rangsorának egyedisége."" A
modern döntéselméletet ismerők ezt és a számos kapcsolódó korlátozó tételt
kiindulópontként fogadják el. Akik nem, azok ezt (és mindezeket a tételeket)
hihetetlennek találhatják, és ebben az esetben olyan karrierutat kell találniuk,
amelynek semmi köze a fenti tudományágak egyikéhez sem. Lásd a "The Arrow
Impossibility Theorem" (2014) vagy a "Decision Making and Imperfection" (2013)
című könyveket a légiónyi publikáció közül.
Yanofsky megemlíti Brandenburger és Keisler (2006) híres lehetetlenségi
eredményét a kétszemélyes játékokra (de természetesen nem korlátozódik a
"játékokra", és mint minden ilyen lehetetlenségi eredmény, ez is tágan
alkalmazható bármilyen típusú döntésre), amely azt mutatja, hogy minden
bizonyos típusú hitmodell ellentmondásokhoz vezet. Az eredmény egyik
értelmezése az, hogy ha a döntéselemző eszközei (alapvetően csak a logika) a
játékosok rendelkezésére állnak egy játékban, akkor vannak olyan állítások vagy
hiedelmek, amelyeket a játékosok leírhatnak vagy "gondolhatnak", de valójában
nem tarthatnak (azaz nincs egyértelmű COS). "Ann úgy véli, hogy Bob feltételezi,
hogy Ann úgy véli, hogy Bob feltételezése téves" nem tűnik kivételesnek, és a
"rekurzió" (egy másik LG) legalább egy évszázada feltételezhető az érvelésben,
nyelvészetben, filozófiában stb. de megmutatták, hogy lehetetlen, hogy Ann és
Bob feltételezze ezeket a hiedelmeket. És van egy gyorsan növekvő test ilyen
lehetetlenségi eredmények 1 vagy többszereplős döntési helyzetekre (pl. Arrow,
Wolpert, Koppel és Rosser stb. osztályokba sorolható). Egy jó technikai papír
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a B&K-paradoxonról szóló lavina közül szerezzük be Abramsky és Zvesper
dolgozatát az arXiv.org-ról, amely visszavezet minket a hazug paradoxonhoz és
Cantor végtelenjéhez (ahogy a címe is jelzi, a "diagonalizáció és az önreferencia
interaktív formáiról" van szó), és így Floydhoz, Rodychhoz, Berto, W-hez és
Godelhez. E dolgozatok közül sokan idézik Yanofksy "A self- referential
paradoxonok és fixpontok univerzális megközelítése. Bulletin of Symbolic Logic,
9(3):362-386, 2003. Abramsky (egy polihisztor, aki többek között a
kvantumszámítás úttörője) barátja, és így Yanofsky hozzájárul egy tanulmányával
a neki nemrég megjelent "Computation, Logic, Games and Quantum Foundations"
(2013) című Festschrifthez. A BK-ról és a kapcsolódó paradoxonokról szóló talán
legjobb friss (2013-as) kommentárért lásd Wes Holliday és Eric Pacuit 'Ten Puzzles
and Paradoxes about Knowledge and Belief' című, a neten ingyenesen elérhető
165p-s powerpoint előadását. Egy jó, több szerzőt felölelő áttekintést lásd a
'Collective Decision Making (2010).
Mivel Godel híres tételei a Chaitin-tétel következményei, amelyek az algoritmikus
"véletlenszerűséget" ("befejezetlenséget") mutatják az egész matematikában (amely
csak egy másik szimbolikus rendszerünk), elkerülhetetlennek tűnik, hogy a
gondolkodás (viselkedés, nyelv, elme) tele van lehetetlen, véletlenszerű vagy
befejezetlen állításokkal és helyzetekkel. Mivel e területek mindegyikét
tekinthetjük olyan szimbolikus rendszereknek, amelyek véletlenszerűen fejlődtek
ki, hogy pszichológiánk működjön, talán nem meglepő, hogy nem "teljesek". A
matematika esetében Chaitin azt mondja, hogy ez a "véletlenszerűség" (ismét egy
LG-csoport) azt mutatja, hogy korlátlanul vannak olyan tételek, amelyek igazak,
de nem bizonyíthatóak - azaz ok nélkül igazak. Ezután azt kellene tudni mondani,
hogy korlátlanul vannak olyan kijelentések, amelyeknek tökéletes "nyelvtani"
értelme van, de nem írják le az adott területen elérhető tényleges helyzeteket. Azt
javaslom, hogy ezek a rejtélyek megszűnnek, ha figyelembe vesszük W nézeteit.
Sok jegyzetet írt a Godel-tételek kérdéséről, és egész munkássága a nyelv, a
matematika és a logika plaszticitásával, "befejezetlenségével" és szélsőséges
kontextusérzékenységével foglalkozik. Rodych, Floyd és Berto közelmúltbeli
tanulmányai a legjobb általam ismert bevezetés W-nek a matematika és így a
filozófia alapjairól szóló megjegyzéseibe.
Mint említettük, David Wolpert a Turing-gépelmélet és a számítás korlátai terén
levezetett néhány elképesztő tételt, amelyek itt nagyon is helyénvalóak. Ezeket
szinte általánosan figyelmen kívül hagyták, de nem a jól ismert közgazdászok,
Koppl és Rosser, akik a "Minden, amit mondanom kell, már átfutott az agyadon"
című híres 2002-es tanulmányukban három tételt adnak a racionalitás, az
előrejelzés és a kontroll korlátairól a közgazdaságtanban. Az első Wolpertnek a
kiszámíthatóság korlátairól szóló tételét használja fel arra, hogy megmutasson
néhány logikai korlátot a jövő előrejelzésében. Wolpert megjegyzi, hogy ez a
Godel-féle befejezetlenségi tétel fizikai analógiájának tekinthető, K és R pedig azt
mondja, hogy az ő változatuk tekinthető annak társadalomtudományi
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tudatában a társadalmi következményekkel. K és R második tétele a Bayes-féle
(valószínűségi) előrejelzés lehetséges nem-konvergenciáját mutatja be a végtelen
dimenziós térben. A harmadik azt mutatja meg, hogy lehetetlen, hogy egy
számítógép tökéletesen előrejelezzen egy gazdaságot úgy, hogy az ágensek
ismerik az előrejelző programját. Az éleselméjűek észreveszik, hogy ezek a tételek
a hazug paradoxon változatainak tekinthetők, és azt a tényt, hogy
lehetetlenségekbe kerülünk, amikor egy olyan rendszert próbálunk kiszámítani,
amely magunkat is magában foglalja, Wolpert, Koppl, Rosser és mások is
megjegyezték ezekben az összefüggésekben, és ismét visszakanyarodtunk a fizika
rejtélyeihez, amikor a megfigyelő is érintett. K&R a következőket állapítja meg: "A
gazdasági rend tehát részben valami másnak a terméke, mint a számító
racionalitás". A korlátozott racionalitás ma már önmagában is jelentős terület, több
ezer tanulmány és több száz könyv tárgya.
Az érvelés egy másik szó a gondolkodásra, amely olyan diszpozíció, mint a tudás,
a megértés, az ítélkezés stb. Ahogy Wittgenstein elsőként kifejtette, ezek a
diszpozíciós igék tételeket (mondatokat, amelyek igazak vagy hamisak lehetnek)
írnak le, és így rendelkeznek azzal, amit Searle kielégítési feltételeknek (COS)
nevez. Vagyis vannak olyan nyilvános állapotok, amelyekről felismerjük, hogy
igaz vagy hamis voltukat mutatják. Az "okon túl" olyan mondatot jelentene,
amelynek igazságfeltételei nem egyértelműek, és ennek oka az lenne, hogy nincs
egyértelmű kontextusa. Ténykérdés, ha világos COS (azaz jelentés) van, de
egyszerűen nem tudjuk megtenni a megállapítást - ez nem az észérveken túl van,
hanem a képességünkön túl, de filozófiai (nyelvészeti) kérdés, ha nem ismerjük a
COS-t. Ez a ténykérdés. "Az elme és a világegyetem számítógépek?" úgy hangzik,
mintha tudományos vagy matematikai vizsgálatot igényelne, de csak azt a
kontextust kell tisztázni, amelyben ezt a nyelvet használni fogjuk, mivel ezek
hétköznapi és problémamentes kifejezések, és csak a kontextusuk az, ami rejtélyes.
Mint mindig, az első dolog, amit szem előtt kell tartanunk, W diktuma, miszerint a
filozófiában nem lehet új felfedezéseket tenni, sem magyarázatokat adni, hanem
csak a viselkedés (nyelv) világos leírását. Amint megértjük, hogy minden
probléma a nyelv működésével kapcsolatos zavaros képzavar, megbékéltünk, és a
filozófia az ő értelmében elérte célját. Ahogy W/S megjegyezték, csak egyetlen
valóság létezik, tehát az elmének, az életnek vagy a világnak nincs többféle
változata, amelyet értelmesen meg lehetne adni, és csak egyetlen nyilvános
nyelvünkön tudunk kommunikálni. Nem létezhet magánnyelv, és semmilyen
"privát belső" gondolat nem közölhető, és nem játszhat szerepet társadalmi
életünkben. A filozófiai problémák megoldása is nagyon egyszerűnek kellene
lennie ebben az értelemben. "Ha pedig nem az oksági összefüggésekkel
foglalkozunk, akkor az elme tevékenységei állnak előttünk nyitva". Wittgenstein
"A kék könyv" 6. o. (1933)
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Csak egy génkészletünk van, és így egy nyelvünk (elme), egy viselkedésünk
(emberi természet vagy evolúciós pszichológia), amit W és S alapkőzetnek vagy
háttérnek nevez, és erre reflektálva létrehozzuk a filozófiát, amit S a racionalitás
logikai struktúrájának nevez, én pedig a magasabb rendű gondolkodás (HOT)
leíró pszichológiájának, vagy W-től átvéve a HOT-ot leíró nyelv
tanulmányozásának. Az emberi viselkedés (HOT) filozófiai aspektusairól szóló
bárkinek a megjegyzéseit csak azért érdekes olvasni, hogy lássuk, vajon a W/S
keretbe való lefordítása ad-e néhány világos leírást, amely megvilágítja a
nyelvhasználatot. Ha nem, akkor annak bemutatása, hogy hogyan bűvölték el a
nyelvvel, eloszlatja a zavart. Megismétlem, amit Horwich a kiváló "Wittgenstein
metafilozófiája" című művének utolsó oldalán (lásd a recenziómat) megjegyzett:
"Miféle haladás ez - a lenyűgöző rejtély megszűnt -, de a vigasztalás mélységeibe
nem hatoltunk; semmit sem magyaráztunk meg, semmit sem fedeztünk fel,
semmit sem fogalmaztunk újra. Mennyire szelíd és ötlettelen, gondolhatnánk. De
talán, ahogy Wittgenstein sugallja, a világosság, a demisztifikáció és az igazság
erényeit elég kielégítőnek kell találni."
Mindazonáltal W/S sokat magyaráz (vagy ahogy W javasolta, mondjuk inkább
"leír"), és S azt állítja, hogy a racionalitás logikai felépítése különböző elméleteket
alkot, és ez nem baj, feltéve, ha valaki felismeri, hogy ezek példák sorozatából
állnak, amelyek segítségével általános képet kaphatunk arról, hogyan működik a
nyelv (az elme), és ahogy "elméletei" példákon keresztül kifejtésre kerülnek, úgy
válnak egyre inkább W éleslátó leírásaihoz hasonlóvá. "A rose by any other name
by any other name..." Ha kérdés merül fel, vissza kell térni a példákhoz, vagy
újakat kell megfontolni. Ahogy W megjegyezte, a nyelv (az élet) határtalanul
összetett és kontextusérzékeny (W a kontextualizmus el nem ismert atyja), és így
teljesen eltér a fizikától, ahol gyakran levezethetünk egy képletet, és
nélkülözhetjük a további példák szükségességét. A szcientizmus (a tudományos
nyelv és az oksági keret használata) tévútra vezet minket a HOT leírásában.
Még egyszer: "A filozófusok állandóan a tudomány módszerét látják maguk előtt,
és ellenállhatatlanul kísértésbe esnek, hogy a tudomány módszere szerint
tegyenek fel és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a hajlam a metafizika igazi forrása,
és a filozófust teljes sötétségbe vezeti". (BBB 18. o.).
Sokakkal ellentétben S nagyrészt elkerülte és gyakran le is rombolta a
szcientizmust, de van egy maradványa, amely akkor mutatkozik meg, amikor
ragaszkodik ahhoz, hogy a nyilvános viselkedést leíró diszpozicionális S2
kifejezésekkel (gondolkodás, tudva hinni stb.) írja le az S1 "folyamatokat" az
agyban, hogy pl. az agy tanulmányozásával megérthetjük a tudatot, és hogy kész
lemondani a kauzalitásról, az akaratról vagy az elméről. W azt tette, hogy
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teljesen világos, hogy ezek a szavak a zsanérok vagy az alapvető nyelvi játékok, és
ezekről lemondani vagy akár megváltoztatni őket nem koherens koncepció. Amint
azt más kritikáimban megjegyeztem, úgy gondolom, a szcientizmus maradványa
S (és szinte minden más filozófus) filozófiai életének nagy tragédiájából fakad abból, hogy nem vette elég komolyan a későbbi W-t (W néhány évvel azelőtt halt
meg, hogy S Angliába ment tanulni), és elkövette azt a gyakori végzetes hibát,
hogy okosabbnak gondolta magát W-nél.
"Itt a filozófiai vizsgálódás egy figyelemre méltó és jellegzetes jelenségével
találkozunk: a nehézséggel...
-mondhatnám- nem a megoldás megtalálása, hanem inkább az, hogy
megoldásként ismerünk fel valamit, ami úgy tűnik, mintha csak előzménye lenne
a megoldásnak. Már mindent elmondtunk. --- Nem bármi, ami ebből következik,
nem ez maga a megoldás!
.... Ez szerintem azzal függ össze, hogy tévesen magyarázatot várunk, holott a
nehézség megoldása egy leírás, ha megfelelő helyet adunk neki a
megfontolásainkban. Ha elidőzünk rajta, és nem próbálunk meg túllépni rajta".
Zettel p312- 314
"A mi módszerünk tisztán leíró jellegű, az általunk adott leírások nem
magyarázatra utaló utalások." BBB 125. o.
Mind W 3. korabeli munkájából, mind a kortárs pszichológiából következik, hogy
az "akarat",
Az "én" és a "tudat" axiomatikusan csakis az érzékelésekből, emlékekből és
reflexekből álló hüllői szubkortikális Egyes Rendszer (S1) igaz elemei, és nincs
lehetőség (érthetőség) a hamisságuk bizonyítására (értelmének megadására).
Amint azt W oly csodálatosan világossá tette, ezek képezik az ítéletalkotás alapját,
és így nem ítélhetők meg. Pszichológiánk igaz- csak axiómái nem bizonyító
erejűek.
A filozófusok ritkán tisztázzák, hogy pontosan mi az, amitől azt várják, hogy
hozzájáruljanak ahhoz, amit a viselkedés más tanulmányozói (azaz a tudósok)
nem, ezért, megjegyezve W fenti megjegyzését a tudományirigységről, P. M. S.
Hackertől (W vezető szakértőjétől sok éven át) idézek, aki jó kiindulópontot ad
ehhez és ellenpéldát a szcientizmusnak.
"A hagyományos episztemológusok azt akarják tudni, hogy a tudás igaz hit és egy
további feltétel ..., vagy a tudás nem is feltételez hitet ... Amit tisztázni kell, ha
ezekre a kérdésekre választ akarunk kapni, az episztemikus fogalmaink hálója, a
különböző fogalmak egymásba fonódásának módja, összeegyeztethetőségük és
összeegyeztethetetlenségük különböző formái, céljuk és céljuk, előfeltételeik és a
kontextusfüggőség különböző formái. A konnektív elemzés e tiszteletreméltó
gyakorlatához a tudományos megismerés, a pszichológia, az idegtudományok és
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az önjelölt kognitív tudomány semmivel sem tud hozzájárulni." ((Elhaladva a
naturalista fordulat: Quine zsákutcájában - p15(2005))
A deontikus struktúrák vagy "társadalmi ragasztó" az S1 automatikus gyors
cselekvései, amelyek az S2 lassú diszpozícióit hozzák létre, és amelyek a
személyes fejlődés során óhatatlanul kibővülnek a Searle által oly jól leírt
automatikus univerzális kulturális deontikus kapcsolatok széles skálájává. Azt
hiszem, ez elég jól absztrahálja a társas viselkedés alapvető struktúráját.
Több megjegyzést meg kell ismételni. Tehát, elismerve, hogy S1 csak felfelé
kauzális (világ és elme között) és tartalom nélküli (hiányzik belőle a reprezentáció
vagy információ), míg S2-nek van tartalma (azaz reprezentatív) és lefelé kauzális
(elme és világ között) (lásd pl. Hutto és Myin `Radical Enactivism' című
könyvének recenzióját), a következőképpen fordítanám le S MSW-jének 39.
oldalán található bekezdéseket, amelyek "Összefoglalva" kezdetűek és a 40.
oldalon "a kielégülés feltételeivel" végződnek.
Összefoglalva, az észlelést, az emlékezetet és a reflexív előzetes szándékokat és
cselekvéseket (akaratot) az S2 által módosított S1 igaz, kizárólag axiomatikus EP
automatikus működése okozza ("szabad akarat"). Igyekszünk összhangba hozni
azt, ahogyan a dolgokat szeretnénk, hogy legyenek, azzal, ahogyan azt gondoljuk,
hogy azok vannak. Látnunk kell, hogy a hit, a vágy és a képzelet - a vágyak időben
eltolva és a szándéktól függetlenítve - és a lassan gondolkodó, később kifejlődött
második énünk egyéb S2 propozicionális diszpozíciói teljesen függnek (kielégítési
feltételeik (COS) az ok-okozati önreflexív (CSR) gyors automatikus, primitív, csak
igaz reflexív S1-től származnak). A nyelvben és a neurofiziológiában vannak
köztes vagy kevert esetek, mint például a szándék (előzetes szándékok) vagy az
emlékezés, ahol a COS és az S1 kauzális kapcsolata időben eltolódik, mivel a
múltat vagy a jövőt képviselik, ellentétben az S1-el, amely mindig a jelenben van.
S1 és S2 egymásba táplálkoznak, és gyakran zökkenőmentesen hangszerelik őket a
tanult deontikus kulturális kapcsolatok, így a normális tapasztalatunk az, hogy
tudatosan irányítunk mindent, amit teszünk. Az életünket uraló kognitív
illúzióknak ezt a hatalmas arénáját Searle `A fenomenológiai illúzió' (TPI) néven
írta le.
"Az intencionalitás néhány legfontosabb logikai jellemzője kívül esik a
fenomenológia hatókörén, mert nincs közvetlen fenomenológiai valóságuk...
Mivel az értelmességnek az értelmetlenségből való megteremtése nem tudatosan
tapasztalható... nem létezik... Ez... a fenomenológiai illúzió." Searle PNC p115-117
A diszpozíciós szavaknak (Preferenciák - lásd a fenti táblázatot) legalább két
alapvető felhasználási módja van. Az egyik
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a közvetlen észleléseinket, reflexeinket (beleértve az alapvető beszédet is) és az
emlékezetet leíró, csak igaz mondatokra utal, azaz, veleszületett axiomatikus S1
pszichológiánkat, amelyek Causally Self Reflexive (CSR) - (W BBB-ben reflexívnek
vagy intranzitívnek nevezik), és az S2 használatot mint diszpozíciós szavakat
(gondolkodás, megértés, tudás stb.), amelyeket el lehet játszani, és amelyek
igazakká vagy hamisakká válhatnak (`Tudom, hogy hazafelé tartok') - azaz
kielégítési feltételeik vannak (COS), és nem CSR-ek (BBB-ben tranzitívnak
nevezik).
"Hogyan merül fel a mentális folyamatokról és állapotokról, valamint a
behaviorizmusról szóló filozófiai probléma? - Az első lépés az, amely teljesen
elkerülte a figyelmet. Beszélünk folyamatokról és állapotokról, és eldöntetlenül
hagyjuk természetüket. Egyszer talán többet fogunk tudni róluk - gondoljuk. De
éppen ez az, ami elkötelez bennünket egy bizonyos szemléletmód mellett.
Ugyanis határozott elképzelésünk van arról, hogy mit jelent egy folyamatot jobban
megismerni. (A bűvészmutatványban a döntő mozdulat már megtörtént, és éppen
az, amit egészen ártatlannak gondoltunk.) -És most az analógia, amely
gondolataink megértését volt hivatott elősegíteni, darabjaira hullik. Tehát meg kell
tagadnunk a még meg nem értett folyamatot a még fel nem fedezett közegben. És
most úgy néz ki, mintha mi tagadtuk volna a mentális folyamatokat. És
természetesen nem akarjuk tagadni őket. W PI p308
"...az elme és a világ közötti alapvető intencionális kapcsolat az elégedettség
feltételeivel kapcsolatos. És egy tétel egyáltalán bármi, ami szándékos viszonyban
állhat a világgal, és mivel ezek a szándékos viszonyok mindig meghatározzák a
kielégülés feltételeit, és egy tétel úgy definiálható, mint bármi, ami elégséges a
kielégülés feltételeinek meghatározásához, kiderül, hogy minden intencionalitás a
tételek kérdése."" Searle PNCp193
"A szándékos állapot reprezentálja a kielégülés feltételeit... az emberek tévesen azt
feltételezik, hogy minden mentális reprezentációnak tudatosan elgondoltnak kell
lennie... de a reprezentáció fogalma, ahogy én használom, funkcionális és nem
ontológiai fogalom. Bármi, aminek kielégítési feltételei vannak, ami az
intencionalitásra jellemző módon sikeres vagy sikertelen lehet, definíció szerint
kielégítési
feltételeinek
reprezentációja...
a
társadalmi
jelenségek
intencionalitásának
struktúráját
a
kielégítési
feltételeik
elemzésével
elemezhetjük.". Searle MSW p28- 32
Carruthershez hasonlóan Coliva, S. és mások is azt állítják (pl. MSW 66-67. o.),
hogy az S1 (azaz az emlékek, észlelések, reflexív aktusok) propozicionális (azaz
igaz-hamis) struktúrájú. Amint fentebb már megjegyeztem, és sokszor a
recenzióimban is, kristálytisztán látszik, hogy W

Elektronikusan elérhető a következő címen:

52

Elektronikusan elérhető a következő címen:

Helyes, és a viselkedés megértéséhez alapvető, hogy csak az S2 állítmányos, az S1
pedig axiomatikus és csak igaz. Mivel azonban az, amit S és különböző szerzők itt
háttérnek (S1) neveznek, S2-t eredményezi, és azt viszont részben S2 irányítja, kell,
hogy legyen olyan értelemben, hogy S1 képes legyen propozicionálissá válni, és ők
és Searle megjegyzik, hogy S1 tudattalan vagy tudatos, de automatizált
tevékenységeinek képesnek kell lenniük S2 tudatos vagy deliberatív
tevékenységeivé válni. Mindkettőjüknek van COS és Directions of Fit (DOF), mert S1
genetikus, axiomatikus intencionalitása generálja S2 intencionalitását, de ha S1
ugyanebben az értelemben proposicionális lenne, az azt jelentené, hogy a
szkepticizmus érthető, visszatérne a káosz, ami a W előtti filozófia volt, és
valójában, ha igaz, az élet nem lenne lehetséges. Ez pl. azt jelentené, hogy az
igazság és a hamisság és a világ tényei tudat nélkül is eldönthetők lennének.
Amint W gyakran kijelentette, és utolsó könyvében, "A bizonyosságról" című
könyvében oly ragyogóan megmutatta, az életnek a bizonyosságon kell alapulnia - automatizált, öntudatlan gyors reakciók. Azok a szervezetek, amelyek mindig
kételkednek és megállnak, hogy elgondolkodjanak, elpusztulnak - nincs evolúció,
nincs ember, nincs filozófia.
Ismét megismétlek néhány kulcsfontosságú fogalmat. Egy másik S által tisztázott
gondolat a Vágytól független cselekvési okok (DIRA). S-nek az MSW 127. oldalán
található összefoglalóját a gyakorlati észről a következőképpen fordítanám le:
"Engedünk a vágyainknak (az agy kémiájának megváltoztatására van szükség),
amelyek jellemzően tartalmazzák a Vágytól Független Cselekvési Okok (DIRAazaz térben és időben eltolt vágyak), amelyek olyan viselkedési diszpozíciókat
eredményeznek, amelyek előbb-utóbb általában olyan izommozgásokhoz
vezetnek, amelyek inkluzív fitneszünket szolgálják (a gének fokozott túlélését
önmagunkban és a közeli rokonainkban)." És a 129. oldalon található leírását arról,
hogy hogyan hajtjuk végre a DIRA2-t, így fogalmaznám újra: "A paradoxon
feloldása az, hogy a hosszú távú inkluzív fitneszünket szolgáló tudattalan DIRA1
generálja a tudatos DIRA2-t, amely gyakran felülírja a rövid távú személyes
azonnali vágyakat."" Az ágensek valóban tudatosan hozzák létre a DIRA2 közeli
okait, de ezek a tudattalan DIRA1 (a végső ok) nagyon korlátozott kiterjesztései.
Obama és a pápa segíteni akarnak a szegényeken, mert ez "helyes", de a végső ok
az agyuk kémiájában bekövetkezett változás, amely növelte távoli őseik inkluzív
alkalmasságát. Az evolúció az inkluzív fitnesz révén programozta az S1 tudattalan
gyors reflexív oksági cselekvéseit, amelyek gyakran az S2 tudatos lassú
gondolkodását eredményezik, amely olyan cselekvési okokat hoz létre, amelyek
gyakran a test- és/vagy beszédizmok aktiválását eredményezik az S1 által okozott
cselekvéseket. Az általános mechanizmus mind a neurotranszmisszió, mind az
agy célzott területein lévő neuromodulátorok változásai révén valósul meg. Az
általános kognitív illúzió (amelyet S `A fenomenológiai illúziónak', Pinker `az üres
lapnak', Tooby és Cosmides pedig `a standard társadalomtudományi modellnek'
nevez) az, hogy S2 tudatosan hozta létre a cselekvést olyan okokból, amelyekkel
teljes mértékben tisztában vagyunk és amelyek felett mi rendelkezünk, de bárki,
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Egy mondat akkor fejez ki egy gondolatot (van jelentése), ha egyértelmű COS,
azaz nyilvános igazságfeltételekkel rendelkezik. Ezért W megjegyzése: " Amikor
nyelvben gondolkodom, a szóbeli kifejezéseken kívül nem `jelentések' járnak át a
fejemben: a nyelv maga a gondolat hordozója." És ha szavakkal vagy anélkül
gondolkodom, a gondolat az, amit (őszintén) mondok, hiszen nincs más lehetséges
kritérium (COS). Így W. kedves aforizmái (Budd- Wittgenstein pszichológiai
filozófiája 132. o.): "A nyelvben találkozik a vágy és a beteljesülés" és "Mint
minden metafizikai dolog, a gondolat és a valóság közötti harmónia a nyelv
grammatikájában található". És itt megjegyezhetjük, hogy a `grammatika' W-nél
általában evolúciós pszichológiának (EP) fordítható, és hogy a teoretizálástól és
általánosítástól való gyakori figyelmeztetései ellenére ez nagyjából a magasabb
rendű leíró pszichológia (filozófia) olyan széles körű jellemzése, amilyet csak
találni lehet - még Searle "elméletein" is túl (aki gyakran kritizálja W-t híres
elméletellenes álláspontja miatt).
"Minden jel értelmezhető, de a jelentése nem lehet értelmezhető. Ez az utolsó
értelmezés." W BBB 34. o.
"Searle filozófiája és a kínai filozófia" (SPCP) (2008) egy kiváló és egyedülálló
könyv, de annyira teljesen mellőzött, hogy a 2015-ös recenzióm volt akkoriban az
egyetlen! Nyilvánvalónak kellene lennie, hogy a filozófiai kérdések mindig az
egyetemes, veleszületett pszichológiánk leírására használt nyelvi hibákról szólnak,
és nincs olyan hasznos értelemben, hogy lehet rájuk kínai, francia, keresztény,
feminista stb. nézet. Ilyen nézetek létezhetnek a tág értelemben vett filozófiáról, de
nem erről szól az elmefilozófia (vagy W, S vagy számomra bármilyen érdekes és
érdemi filozófia). Egy egész könyvet lehetne erről értekezni, és S kiváló munkát
végez, ezért itt csak annyit jegyzek meg, hogy az SPCP 35. oldalát illetően a tételek
S2-nek számítanak, nem pedig mentális állapotoknak, amelyek S1-nek, ahogyan W
több mint ¾ évszázaddal ezelőtt világossá tette, és hogy Quine és Davidson
egyaránt zavaros volt az alapvető kérdéseket illetően (Searle és Hacker is kiválóan
rombolta le Quine-t). Mint gyakran, S vitáját beárnyékolja, hogy nem képes W
"hátterének" megértését a logikus következtetésig vinni, és ezért azt sugallja (mint
ahogyan gyakran tette), hogy talán fel kellene adnia a szabad akarat fogalmát egy olyan elképzelést, amelyet (W-vel együtt) összefüggéstelennek tartok. Melyek
azok a COS-ok (az igazsághoz vezető esemény, a teszt vagy a bizonyíték),
amelyek megmutathatják annak igazságát vs. hamisságát, hogy nincs
választásunk arra, hogy felemeljük a karunkat?
Hasonlóképpen (p62) senki sem tud érveket adni a háttér (azaz a mi axiomatikus
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EP), mivel az, hogy egyáltalán beszélni tudunk, ezt feltételezi (ahogy W gyakran
megjegyezte). Az is igaz, hogy a "redukció" a "monizmussal", "valósággal" stb.
együtt összetett nyelvi játékok, és nem kis hátizsákban hordozzák magukkal a
jelentést! EGY használatot kell részletesen boncolgatni, hogy tisztán lássunk, és
aztán megnézni, hogy egy másik használat (kontextus) miben tér el ettől.
A filozófusok (és a leendő filozófusok) képzeletbeli problémákat teremtenek,
amikor olyan kérdésekre próbálnak válaszolni, amelyeknek nincs egyértelmű
értelme. Ezt a helyzetet szépen elemzi Finkelstein a "Holism and Animal Minds"
című könyvében, és Read is csodálatosan összefoglalja a fent idézett "The Hard
Problem of Consciousness" című könyvében.
Wittgenstein "Kultúra és érték" című műve (1980-ban jelent meg, de évtizedekkel
korábban íródott), bár talán ez a legkevésbé érdekes könyve, sok mindent
tartalmaz, ami ehhez a vitához, és természetesen a modern szellemi élet nagy
részéhez kapcsolódik.
"Nincs olyan vallási felekezet, amelyben a metafizikai kifejezésekkel való
visszaélés annyi bűnért lenne felelős, mint a matematikában.
"Az emberek újra és újra azt mondják, hogy a filozófia nem fejlődik igazán, hogy
még mindig ugyanazokkal a filozófiai problémákkal foglalkozunk, mint a
görögök. De azok, akik ezt mondják, nem értik, miért kell ennek így lennie. Azért,
mert a nyelvünk ugyanaz maradt, és arra csábít bennünket, hogy ugyanazokat a
kérdéseket tegyük fel. Mindaddig, amíg létezik a "lenni" ige, amely úgy néz ki,
mintha ugyanúgy működne, mint az " enni" és az " inni", mindaddig, amíg a
" a z o n o s " melléknevek is megmaradnak,
"Igaz", "hamis", "lehetséges", mindaddig, amíg az idő folyójáról, a tér
kiterjedéséről, stb., stb. beszélünk, addig az emberek mindig ugyanazokba a
rejtélyes nehézségekbe botlanak, és valami olyasmibe bámulnak, amit semmilyen
magyarázat nem képes tisztázni. Ráadásul ez kielégíti a transzcendens iránti
vágyat, mert amennyiben az emberek úgy gondolják, hogy látják "az emberi
megértés határait", akkor természetesen azt hiszik, hogy ezeken túl is látnak.
Hasonlóképpen próbáljuk meg kiolvasni a lényeget Searle két közelmúltbeli
művéből.
"Létezhetnek-e olyan cselekvési okok, amelyek egy racionális ágensre nézve
pusztán az indoklásban közölt tény természeténél fogva, és az ágens vágyaitól,
értékeitől, attitűdjeitől és értékeléseitől függetlenül kötelezőek? ... A hagyományos
vita igazi paradoxona az, hogy Hume guillotine-ját, a merev tény - érték
megkülönböztetést olyan szókincsben próbálja elhelyezni, amelynek használata
már eleve feltételezi a megkülönböztetés hamisságát." Searle PNC p165-171
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"...minden státusfunkciót és így az egész intézményes valóságot, a nyelv
kivételével, olyan beszédaktusok hozzák létre, amelyeknek logikai formája a
deklaráció... a szóban forgó státusfunkció formái szinte kivétel nélkül a deontikus
hatalom
ügyei...
valamit
jogként,
kötelességként,
kötelezettségként,
követelményként stb. elismerni annyi, mint egy cselekvési okot elismerni....ezek a
deontikus struktúrák teszik lehetővé a vágytól független cselekvési okokat...Az
általános pont nagyon világos: a vágyon alapuló cselekvési okok általános
mezejének létrehozása a vágytól független cselekvési okok rendszerének
elfogadását feltételezte." Searle PNC p34-49
Vagyis a 2. nyelvi rendszerünk működése feltételezi az 1. nyelvi rendszerünk
működését. Szintén nem lehetséges számunkra, hogy elfogadjuk vagy elutasítsuk
a DIRA1-t, inkább az S1 részeként veleszületett, és az S1 bármelyikének elutasítása
inkoherens.
"Az intencionalitás néhány legfontosabb logikai jellemzője kívül esik a
fenomenológia hatókörén, mert nincs közvetlen fenomenológiai valóságuk...
Mivel az értelmességnek az értelmetlenségből való megteremtése nem tudatosan
tapasztalható... nem létezik... Ez... a fenomenológiai illúzió." Searle PNC p115-117
Vagyis a mentális működésünk általában annyira el van foglalva a 2. rendszerrel,
hogy nem veszünk tudomást az 1. rendszerről.
"...az elme és a világ közötti alapvető intencionális kapcsolat az elégedettség
feltételeivel kapcsolatos. És egy tétel egyáltalán bármi, ami szándékos viszonyban
állhat a világgal, és mivel ezek a szándékos viszonyok mindig meghatározzák a
kielégülés feltételeit, és egy tétel úgy definiálható, mint bármi, ami elégséges a
kielégülés feltételeinek meghatározásához, kiderül, hogy minden intencionalitás a
tételek kérdése."" Searle PNCp193
"A státuszfunkciók tehát a társadalmat összetartó ragasztóanyag. A kollektív
intencionalitás hozza létre őket, és úgy működnek, hogy deontikus hatalmakat
hordoznak... Magát a nyelvet leszámítva, az egész intézményes valóságot és így
bizonyos értelemben az egész emberi civilizációt olyan beszédaktusok hozzák
létre, amelyek a Deklarációk logikai formájával rendelkeznek... az egész emberi
intézményes valóságot (a státuszfunkciós deklarációkkal azonos logikai formájú)
reprezentációk hozzák létre és tartják fenn, beleértve azokat az eseteket is,
amelyek nem a deklarációk explicit formájú beszédaktusok".
Searle MSW 11-13. o.
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"A hiedelmek, akárcsak a kijelentések, lefelé vagy az elme (vagy szó) - a - világhoz
illeszkedő irányt mutatnak. A vágyaknak és szándékoknak pedig, akárcsak a
parancsoknak és ígéreteknek, felfelé vagy a világtól az elméhez (vagy szóhoz) való
illeszkedés iránya van. A hiedelmeknek vagy észleléseknek, akárcsak az
állításoknak, azt kell ábrázolniuk, hogy a dolgok hogyan vannak a világban, és
ebben az értelemben illeszkedniük kell a világhoz; az elme és a világ közötti
illeszkedés irányával rendelkeznek. A konatív-volcionális állapotok, mint például
a vágyak, az előzetes szándékok és a cselekvésbeli szándékok, mint például a
parancsok és az ígéretek, a világ-elme illeszkedési irányt mutatják. Nem azt kell
ábrázolniuk, hogy a dolgok hogyan vannak, hanem azt, hogy szeretnénk, ha
lennének, vagy azt, hogy hogyan szándékozunk elérni, hogy legyenek... E két
képességen kívül van még egy harmadik, a képzelet, amelyben az állítmányi
tartalomnak nem kell úgy illeszkednie a valósághoz, ahogyan a megismerés és az
akarat állítmányi tartalmának illeszkednie kell... a világra vonatkozó
elkötelezettséget elhagyjuk, és olyan állítmányi tartalmunk van, amelynek nincs
semmilyen elkötelezettsége arra, hogy bármelyik illeszkedési irányban ábrázolja.".
Searle MSW p15
"A szándékos állapot reprezentálja a kielégülés feltételeit... az emberek tévesen azt
feltételezik, hogy minden mentális reprezentációnak tudatosan elgondoltnak kell
lennie... de a reprezentáció fogalma, ahogy én használom, funkcionális és nem
ontológiai fogalom. Bármi, aminek kielégítési feltételei vannak, ami az
intencionalitásra jellemző módon sikeres vagy sikertelen lehet, definíció szerint
kielégítési
feltételeinek
reprezentációja...
a
társadalmi
jelenségek
intencionalitásának
struktúráját
a
kielégítési
feltételeik
elemzésével
elemezhetjük.". Searle MSW p28- 32
"De a Nyilatkozatoknak nincs nyelv előtti analógja. A prelilingvisztikus szándékos
állapotok nem hozhatnak létre tényeket a világban azáltal, hogy ezeket a tényeket
már létezőként reprezentálják.
Ez a figyelemre méltó teljesítmény nyelvi követelményeket támaszt" MSW 69. o.
"...ha egyszer van nyelv, elkerülhetetlen, hogy deontológia legyen, mert nincs mód
arra, hogy egy nyelv konvenciói szerint végrehajtott explicit beszédaktusokat
tegyünk anélkül, hogy kötelezettségeket hoznánk létre. Ez nemcsak a
kijelentésekre, hanem minden beszédaktusra igaz." MSW 82. o.
Az S által sok évvel ezelőtt bevezetett kritikus fogalom az Elégedettségi Feltételek
(COS) a gondolatainkra (S2 tételeire), amelyeket W hajlamnak vagy cselekvési
diszpozíciónak nevezett - sokan még mindig a helytelen "propozicionális
attitűdök" kifejezéssel illetik. A COS-okat S sok helyen magyarázza, például a
PNC 169. oldalán: "Tehát valamit mondani és jelenteni két elégedettségi feltételt
foglal magában. Először is az a megelégedettségi feltétel, hogy a kijelentés létrejön,
és másodszor, hogy maga a kijelentés
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feltételei vannak a kielégítésnek." Ahogy S. a PNC-ben fogalmaz: "A tétel
egyáltalán bármi, ami meghatározhatja a kielégülés feltételét... és a kielégülés
feltétele... az, hogy ilyen és ilyen a helyzet". Vagy, hozzá kell tenni, hogy lehet,
lehet, hogy volt, vagy lehet, hogy úgy képzeljük el, hogy ez a helyzet, ahogyan azt
az MSW-ben világossá teszi. Ami a szándékokat illeti: "Ahhoz, hogy a szándék
kielégüljön, magának a szándéknak kauzálisan kell működnie a cselekvés
létrejöttében." (MSWp34).
"A beszélő jelentése... az elégedettség feltételeinek az elégedettség feltételeire való
ráerőltetése. Az erre való képesség az emberi kognitív képességek döntő eleme. A
nyelvhasználathoz elengedhetetlenül szükséges, hogy egyszerre két szinten
tudjunk gondolkodni. Az egyik szinten a beszélő szándékosan hoz létre egy fizikai
megnyilatkozást, de egy másik szinten a megnyilatkozás reprezentál valamit. És
ugyanez a kettősség fertőzi meg magát a szimbólumot is. Egyik szinten
ugyanolyan fizikai tárgy, mint bármelyik másik. Egy másik szinten jelentése van:
egyfajta állapotot képvisel." MSW 74. o.
Ennek egyik megközelítése az, hogy a tudattalan automatikus 1. Rendszer
aktiválja a 2. Rendszer magasabb agykérgi tudatos személyiségét, olyan
torokizom-összehúzódásokat idézve elő, amelyek arról tájékoztatnak másokat,
hogy bizonyos módon látja a világot, ami potenciális cselekvésekre kötelezi. Ez
hatalmas előrelépés a nyelv előtti vagy proto-nyelvi interakciókhoz képest,
amelyekben a durva izommozgások csak nagyon korlátozott információkat tudtak
közvetíteni a szándékokról.
A legtöbb embernek nagy hasznára válik W "On Certainty" vagy az "RPP1 és 2"
vagy DMS két könyvének elolvasása az OC-ről (lásd a kritikáimat), mivel ezek
világossá teszik a különbséget az S1-et leíró csak igaz mondatok és az S2-t leíró
igaz vagy hamis mondatok között. Ez számomra sokkal jobb megközelítésnek
tűnik, mint az, hogy Searle az S1 észleléseket (legalábbis munkájának egyes
helyein) propozicionálisnak tekinti, mivel azok csak azután válhatnak T vagy F
(aspektuális, ahogy S nevezi őket az MSW-ben), miután elkezdünk róluk S2-ben
gondolkodni.
Searle gyakran írja le annak kritikus szükségességét, hogy egy esemény leírásának
különböző szintjeit vegyük észre, így a Intention in Action (IA) esetében "A
leírásnak különböző szintjei vannak, ahol az egyik szintet az alacsonyabb szinten
lévő viselkedés konstituálja... a reláció útján konstitutív mellett a reláció útján
kauzális is van." (MSW 37. o.).
"A döntő bizonyíték arra, hogy különbséget kell tennünk az előzetes szándékok és
a cselekvésen alapuló szándékok között, az, hogy a két esetben a kielégülés
feltételei szembetűnően különböznek." (MSW 35. o.). A PI COS-jának egy egész
cselekvésre van szüksége, míg a COS-nak
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IA csak részben. Világossá teszi (pl. 34. o.), hogy az előzetes szándékok (PI)
mentális állapotok (azaz tudattalan S1), míg a cselekvésbeli szándékokat (IA)
eredményezik, amelyek tudatos cselekvések (azaz S2), de mindkettő kauzálisan
önreflexív (CSR). A kritikus érv, hogy mindkettő CSR, az, hogy (a hiedelmekkel és
a vágyakkal ellentétben) lényeges, hogy a COS előidézésében szerepelnek. A
megismerés és az akarat e leírásait a 2.1. táblázat foglalja össze (MSW 38. o.),
amelyet Searle sok éven át használt, és amely az alapja az általam itt és számos
cikkemben bemutatott, jóval bővített leírásnak. Véleményem szerint óriási
segítséget jelent, ha ezt a modern pszichológiai kutatásokkal kapcsoljuk össze az
általam használt S1, S2 terminológia és W csak igaz vs. propozicionális
(diszpozicionális) leírás segítségével. Így a CSR az S1 csak igaz észlelésre,
emlékezetre és szándékra utal, míg az S2 olyan diszpozíciókra, mint a hit és a
vágy.
Mind W. 3. korabeli munkáiból, mind a kortárs pszichológia megfigyeléseiből
nagyon egyenesen és kérlelhetetlenül következik, hogy az "akarat",
Az "én" és a "tudat" az 1. Rendszer axiomatikus, csakis igaz elemei, akárcsak a
látás, a hallás stb., és nincs lehetőség (érthetőség) arra, hogy bizonyítsuk (értelmet
adjunk) a hamisságukat. Amint azt W számtalanszor csodálatosan világossá tette,
ezek az ítélkezés alapját képezik, és így nem ítélhetők meg. Pszichológiánk
kizárólag igaz axiómái nem bizonyító erejűek.
Lényeges megérteni a "funkció" fogalmát, amely itt releváns. "A funkció olyan ok,
amely egy célt szolgál... Ebben az értelemben a funkciók intencionalitás-relatívak
és ezért tudatfüggőek... a státuszfunkciók... megkövetelik... egy státusz kollektív
bevezetését és elismerését" (MSW 59. o.).

Javaslom, hogy a "A nyelv intencionalitását az emberi lények belső, vagy az
elmétől független intencionalitása hozza létre" (MSW 66. o.) fordítása legyen: "S2
nyelvi, tudatos diszpozicionalitását S1 tudattalan axiomatikus reflexív funkciói
hozzák létre". Vagyis szem előtt kell tartani, hogy a viselkedést a biológia
programozza.
Searle ismét azt állítja (pl. MSW 66-67. o.), hogy az S1 (azaz az emlékek, észlelések,
reflexív aktusok) propozicionális (azaz igaz-hamis) struktúrával rendelkezik. Mint
fentebb és sokszor más recenziókban is megjegyeztem, kristálytisztán látszik, hogy
W-nek igaza van, és a viselkedés megértéséhez alapvető, hogy csak S2
proposicionális, S1 pedig axiomatikus és csak igaz. Mindkettőnek van COS és
Directions of Fit (DOF), mert az S1 genetikus, axiomatikus intencionalitása
generálja az S2-ét, de ha az S1 ugyanabban az értelemben propozicionális lenne, az
azt jelentené, hogy a szkepticizmus érthető, a káosz, amely a
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filozófia, mielőtt a W visszatérne, és valójában, ha igaz lenne, az élet nem lenne
lehetséges. Ahogy W számtalanszor megmutatta, és ahogy a biológia oly
világosan mutatja, az életnek a bizonyosságon kell alapulnia - automatizált,
tudattalan, gyors reakciókon. Azok a szervezetek, amelyek mindig kételkednek és
szünetet tartanak a gondolkodásban, elpusztulnak - nincs evolúció, nincsenek
emberek, nincs filozófia.
A nyelv és az írás azért különleges, mert a hangizmok rövid hullámhosszú
rezgései sokkal nagyobb sávszélességű információátvitelt tesznek lehetővé, mint
más izmok összehúzódásai, és ez a vizuális információ esetében átlagosan több
nagyságrenddel nagyobb.
Az S1 és S2 az emberi EP kritikus részei, és a természetes szelekció több milliárd,
illetve több százmillió év eredménye az inkluzív fitnesz révén. Ezek elősegítették a
túlélést és a szaporodást az EEA-ban (Environment of Evolutionary Adaptation Evolúciós Alkalmazkodás Környezete). Minden, ami fizikailag és mentálisan
jellemez bennünket, a genetikában gyökerezik. Az összes homályos beszéd S.
MSW-jében (pl. 114. o.) az "extra-nyelvi konvenciókról" és a "nyelvi
konvenciókról".
Az "extra szemantikai szemantika" valójában az EP-re és különösen az S1
tudattalan automatizmusaira utal, amelyek minden viselkedés alapját képezik.
Ahogy W már sokszor mondta, a legismertebb éppen ezért láthatatlan.
Íme ismét az én összefoglalóm (az MSW-ben szereplő S-t követve) arról, hogyan
működik a gyakorlati ész: A vágyainknak engedünk (az agy kémiájának
megváltoztatására van szükség), amelyek jellemzően tartalmazzák a Vágy Független cselekvési okok (DIRA-- azaz térben és időben eltolt vágyak, gyakran a
kölcsönös altruizmus--RA), amelyek olyan viselkedési diszpozíciókat
eredményeznek, amelyek előbb-utóbb általában olyan izommozgásokhoz
vezetnek, amelyek a mi inkluzív fitneszünket szolgálják- IF (a gének fokozott
túlélése önmagunkban és a közeli rokonainkban).
Úgy gondolom, ha megfelelően definiáljuk, a DIRA univerzális a magasabb rendű
állatokban, és egyáltalán nem csak az emberre jellemző (gondoljunk csak a
tyúkanyóra, amely megvédi a fiókáját a rókától), ha az S1 automatikus nyelv előtti
reflexeit (azaz a DIRA1-t) is beleszámítjuk, de az S2 magasabb rendű DIRA-jai
(DIRA2), amelyekhez nyelvre van szükség, bizonyára csak az emberre jellemzőek.
Az a paradoxon, hogy hogyan vagyunk képesek önkéntesen végrehajtani a
DIRA2-t (azaz az S2 cselekedeteket és azok kulturális kiterjesztéseit, amelyek
vágyfüggetlenek), az, hogy a tudattalan DIRA1, amely a hosszú távú inkluzív
fittséget szolgálja, létrehozza a tudatos DIRA2-t, amely gyakran felülírja a rövid
távú személyes azonnali vágyakat. Az ágensek valóban tudatosan hozzák létre a
DIRA2 közeli okait, de ezek a tudattalan vagy pusztán automatizált DIRA1 (a
végső ok) nagyon korlátozott kiterjesztései.
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az S1 az alapja.
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kihallgatásra. Nem kételkedhetsz abban, hogy ezt az oldalt olvasod, mivel a
tudatosságod a kételkedés alapja.
Elkerülhetetlenül többször is felbukkannak W híres demonstrációi az introspekció
haszontalanságáról és a valóban privát nyelv lehetetlenségéről ("...az introspekció
soha nem vezethet definícióhoz..." 8. o.). Ennek az érvelésnek az alapjai rendkívül
egyszerűek - nincs teszt, nincs nyelv, és egy teszt csak nyilvános lehet. Ha egyedül
nőök fel egy lakatlan szigeten, könyvek nélkül, és egy nap úgy döntök, hogy a
fákon lévő kerek dolgokat "kókuszdiónak" nevezem, majd másnap meglátok
egyet, és azt mondom, hogy "kókuszdió", akkor úgy tűnik, hogy elkezdtem egy
nyelvet. De tegyük fel, hogy azt mondom (mivel nincs ember vagy szótár, aki
kijavíthatna), hogy "koka" vagy akár "alma", és másnap valami mást? A memória
köztudottan hibás, és nagy gondot okoz nekünk, hogy a dolgokat egyenesen
tartsuk, még akkor is, ha mások állandóan kijavítanak minket, és ha a médiából
szüntelenül érkezik valami. Ez triviálisnak tűnhet, de központi jelentőségű a Belső
és a Külső - vagyis a tapasztalatainkról szóló, csak igaz és nem ellenőrizhető
állításaink és a világban mindenre, beleértve a saját viselkedésünket is, vonatkozó
igaz vagy hamis, ellenőrizhető állítások - egész kérdésében. Bár W ezt több mint ¾
évszázaddal ezelőtt kezdődően számos példával magyarázta el, ezt ritkán értették
meg, és lehetetlen nagyon messzire jutni a viselkedésről szóló bármilyen vitában,
hacsak nem értjük meg. Ahogy W, S, Hutto, Budd, Hacker, DMS, Johnston és
mások elmagyarázták, bárki, aki azt hiszi, hogy W-nek affinitása van Skinnerhez,
Quine-hoz, Dennetthez, funkcionalizmushoz vagy bármely más behaviorista
váladékhoz, amely tagadja a belső életünket, annak vissza kell mennie a
kezdetekhez.
Budd "Wittgenstein's Philosophy of Psychology" (1991) című műve az egyik
legjobb munka.
a betekintés megszerzéséhez, ezért részletesen megvitatom (lásd a véleményemet).
A 21. oldalon olyan diszpozíciókról (azaz S2 képességekről, mint például a
gondolkodás, a tudás, a hit) kezd beszélni, amelyek úgy tűnik, mintha mentális
állapotokra (azaz S1 automatizmusokra) vonatkoznának, ami egy másik nagy
zűrzavar, amit W volt az első, aki helyre tette. Így a 28. oldalon az "olvasást" egy
másik diszpozíciós képességként kell értelmezni, amely nem mentális állapot, és
nincs határozott időtartama, mint a gondolkodásnak, a megértésnek, a hitnek stb.
Kevesen veszik észre (Budd p29-32, Stern, Johnston és Moyal-Sharrock a
kivételek), hogy W előrelátóan (évtizedekkel a káosz- és komplexitástudomány
kialakulása előtt) felvetette, hogy egyes mentális jelenségek az agyban zajló
kaotikus folyamatokból eredhetnek - hogy pl. nincs semmi, ami megfelelne egy
emléknyomnak. Azt is többször felvetette, hogy az oksági láncnak vége van, és ez
jelentheti azt is, hogy egyszerűen nem lehet (a tudomány állásától függetlenül)
tovább követni, vagy azt, hogy
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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hogy az "ok" fogalma egy bizonyos ponton túl már nem alkalmazható (34. o.). Ezt
követően sokan tettek hasonló javaslatokat anélkül, hogy tudták volna, hogy W
évtizedekkel (néhány esetben már több mint egy évszázaddal) megelőzte őket. A
32. oldalon a "kontrafaktuális kondicionálisok" ismét olyan diszpozíciókra utalnak,
mint például "azt gondolhatja, hogy esik az eső", amelyek olyan lehetséges
állapotok (vagy potenciális cselekvések - Szearle kielégítési feltételei), amelyek a
káoszban felmerülhetnek. Hasznos lehet ezt Searle szándékosságának 3 hézagához
kötni, amelyet kritikusan szükségesnek tart.
Budd megjegyzi W. híres megjegyzését a 33. oldalon: "A hiba az, ha azt mondjuk,
hogy van valami, amiben a jelentés áll". Bár W-nek igaza van abban, hogy nincs
olyan mentális állapot, amely a jelentést alkotja, S megjegyzi (ahogyan fentebb
idézzük), hogy van egy általános módja a jelentés aktusának jellemzésére -- "A
beszélő jelentése... a kielégítési feltételeknek a kielégítési feltételekre való
ráerőltetése", ami egy aktus és nem egy mentális állapot. Ahogy Budd a 35.
oldalon megjegyzi, ez a magánnyelv (személyes értelmezések vs. nyilvánosan
tesztelhető értelmezések) elleni érvelésének egy újabb állításaként is felfogható.
Hasonlóképpen, a szabálykövetés és értelmezés esetében a 36-41. oldalon - ezek
csak nyilvánosan ellenőrizhető aktusok lehetnek - sem magánszabályok, sem
magánértelmezések. És meg kell jegyeznünk, hogy sokan (a leghíresebb Kripke) itt
tévednek, mert félrevezetik őket W gyakori hivatkozása a közösségi gyakorlatra,
és azt hiszik, hogy a nyelv és a társadalmi konvenciók mögött csak önkényes
nyilvános gyakorlat áll. W sokszor világossá teszi, hogy az ilyen konvenciók csak
egy veleszületett közös pszichológia mellett lehetségesek, amit ő gyakran
háttérnek nevez. Budd többször helyesen utasítja el ezt a félreértelmezést (pl. 58.
o.).
Budd következő fejezetében az érzetekkel foglalkozik, ami az én fogalmaim
szerint (és a modern pszichológiában) S1, W szerint pedig az igaz-csak
megkérdőjelezhetetlen és ellenőrizhetetlen háttér. Megjegyzése (47. o.) ..." hogy a
jelenlegi érzékeléseinkről alkotott hiedelmeink egy abszolút biztos alapon
nyugszanak - az "adott mítosz" Wittgenstein támadásának egyik fő tárgya..."
könnyen félreérthető. Először is, elköveti azt az egyetemes hibát, hogy ezeket
"hiedelmeknek" nevezi, pedig jobb, ha ezt a szót az S2 igaz vagy hamis
diszpozíciókra tartogatjuk. Amint W nagyon világossá tette, az S1 érzékelései,
emlékei és reflexív aktusai axiomatikusak, és nem a szokásos értelemben vett
hiedelmek tárgyai, hanem jobb, ha megértéseknek nevezzük őket (az én U1-em).
S2 hiedelmeinkkel ellentétben (beleértve a mások S1 élményeiről szóló
hiedelmeket is), nincs mechanizmusa a kételynek. Budd ezt jól kifejti, például az
52. oldalon, ahol megjegyzi, hogy nincs lehetséges igazolása annak, hogy valaki
azt mondja, hogy fájdalmai vannak. Vagyis az igazolás tesztelést jelent, és ez S2
diszpozicionális lassú tudatos gondolkodással lehetséges, nem pedig S1 reflexív
gyors tudattalan feldolgozással. Az erről szóló értekezése az 52-56. oldalon kiváló,
de véleményem szerint, mint mindenkinek, aki a szabályokról, a magánnyelvről
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S1-ben nincs lehetséges teszt, és ez a jelentése W híres "belső folyamatának", amely
külső kritériumokra szorul". Vagyis az introspekció üres.
Budd 21. lábjegyzete összekeveri az S1 kizárólag igaz kauzális tapasztalatait és az
S2 ésszerű diszpozícióit.
A "belső tárgyak"
következő néhány
(jelentésük), és a
kifejezésével élve,
igazzá teszi.

(fájdalmak, hiedelmek, gondolatok stb.) elnevezéséről szóló
oldal lényege ismét az, hogy ezeknek megvan a használatuk
cselekvésre való diszpozíciók megnevezése, vagy Searle
a kielégítési feltételek meghatározása az, ami a kijelentést

Ismétlem, Budd "Érzetek és ok-okozati összefüggések" című értekezése téved,
amikor azt állítja, hogy "önleírjuk" vagy "hiszünk" az érzéseinkben, vagy "állást
foglalunk" (Dennett), hogy fájdalmat érzünk vagy lovat látunk, hanem inkább
nincs választásunk - S1 csakis igaz, és a tévedés ritka és bizarr esemény, és teljesen
más jellegű, mint a tévedés S2-ben. Az S1 pedig kauzális, szemben az S2-vel,
amely okokra vonatkozik, és ezért a ló meglátása vagy a fájdalomérzés vagy a
gyorshajtó autó útjából való kiugrás nem tartozik az ítéletek vagy a hibák közé. De
megint igaza van - "Tehát a fájdalom nem következtető önleírásainak
tévedhetetlensége összeegyeztethető azzal a tézissel, hogy a fájdalom igaz
önleírását az alany testében bekövetkező fizikai eseménynek kell okoznia, amely
azonos az általa tapasztalt fájdalommal (67. o.)". Nem fogadom el a következő
állítását, miszerint W ezt nem fogadná el egy-két megjegyzés alapján a teljes
korpuszában, mivel későbbi munkáiban (nevezetesen az OC-ben) több száz oldalt tölt
azzal, hogy leírja az S1 kauzális automatizált természetét, és azt, hogy hogyan táplálja
(okozza) az S2-t, amely aztán visszahat az S1-re, hogy izommozgásokat (beleértve a
beszédet is) okozzon. Az állatok csak azért maradnak életben, mert az életüket
teljes mértékben az őket körülvevő jelenségek irányítják, amelyek nagymértékben
kiszámíthatóak (a kutyák ugrálhatnak, de soha nem repülnek).
A következő, a Látás aspektusairól szóló fejezetben W. részletes megjegyzéseket
tesz arra vonatkozóan, hogy S1 és S2 hogyan lépnek kölcsönhatásba egymással, és
hogy nyelvünk nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy mit érthetünk "látás"
alatt. Általánosságban egyértelmű, hogy a "látás mint" vagy az aspektuális látás a
lassú S2 agyi műveletek része, míg a csak látás az igazi, csak S1 automatizmusoké,
de ezek olyan jól integrálódnak, hogy gyakran lehetséges egy helyzetet
többféleképpen leírni, ami megmagyarázza W megjegyzését a 97. oldalon.
megjegyzi, hogy W-t kizárólag az érdekli, amit máshol "Látás2"-nek vagy
"Fogalmak2"-nak neveztem - azaz a képek aspektuális vagy S2 magasabb rendű
feldolgozása.
Itt is, mint az egész könyvben, sőt a W-ről vagy a viselkedésről szóló bármely
vitában, a W.
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és különösen a nyelv határozatlan természetéről szóló vitáira.
Budd 5. fejezetében ismét W későbbi munkásságának egyik fő témájával
foglalkozunk - az S1 és S2 közötti kapcsolatokkal. Ahogyan azt már más
recenzióimban is megjegyeztem, kevesen értették meg teljesen a későbbi W-t, és az
S1, S2 keretrendszer hiányában ez nem meglepő. Így Budd vitája a látásról
(automatikus S1) vs. a vizualizálásról (tudatos S2, amely az akaratnak van
alávetve) súlyosan akadályozott. Így érthető, hogy miért nem tudunk elképzelni
egy tárgyat, miközben látjuk, mint az S2 uralmát az S1 által (110. o.). A 115.
oldalon pedig az a jól ismert kérdés, hogy nincs teszt a belső tapasztalataimra,
tehát bármi, amit mondok, ami eszembe jut, amikor elképzelem Jack arcát, az Jack
képének számít. Hasonlóképpen az olvasással és a számolással, amelyek
utalhatnak S1-re, S2-re vagy ezek kombinációjára, és állandó a kísértés, hogy S2
kifejezéseket alkalmazzunk S1 folyamatokra, ahol a teszt hiánya miatt ezek
alkalmazhatatlanok. Lásd Bennet és Hacker "Neurophilosophy", DMS, stb. vitáit.
A 120. és az azt követő oldalakon. Budd megemlíti W két híres példáját, amelyeket
e kísértés leküzdésére használt - teniszezés labda nélkül ("S1 tenisz"), és egy olyan
törzs, amelynek csak S2 számításai voltak, így "fejben való számolás ("S1
számítás") nem volt lehetséges. A 'játék' és a 'számolás' tényleges vagy potenciális
cselekvéseket ír le - azaz diszpozíciós szavak, de hihető reflexív S1-használattal,
így, ahogy már korábban is mondtam, valóban rendben kellene tartani őket,
amikor azt írjuk, hogy 'játék1' és 'játék2' stb. De minket nem tanítanak erre, és ezért
vagy el akarjuk vetni a 'számoló1'-et mint fantáziát, vagy azt hisszük, hogy a
természetét későbbre hagyhatjuk eldöntetlenül. Ezért W híres megjegyzése (120.
o.)- "A bűvészmutatványban a döntő mozdulat már megtörtént, és éppen az, amit
egészen ártatlannak gondoltunk".
A 6. fejezet W egy másik gyakori témáját fejti ki - azt, hogy amikor beszélünk, a
beszéd maga a gondolatunk, és nincs más megelőző mentális folyamat, és ez a
magánnyelvi érv egy másik változatának tekinthető - nincsenek olyan dolgok,
mint a "belső kritériumok", amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy
megmondjuk, mit gondoltunk, mielőtt cselekszünk (beszélünk).
W megjegyzéseinek (125. o.) a "szándékozom" ige más elképzelhető használati
módjairól az a lényege, hogy ezek nem ugyanazok lennének, mint a mi
"szándékozom" - azaz egy lehetséges esemény (PE) neve, és valójában nem
világos, hogy mit jelentene. Az "enni szándékozom" szónak megvan az evés COSja, de ha azt jelentené (COS az), hogy eszik, akkor nem egy szándékot, hanem egy
cselekvést írna le, ha pedig azt jelentené, hogy kimondja a szavakat (COS a
beszéd), akkor nem lenne további COS-ja, és hogyan működhetne egyik esetben
sem?
A 127. oldalon feltett kérdésre, hogy mikor fejez ki egy mondat gondolatot (van
jelentése),
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azt mondhatjuk, hogy "Ha egyértelmű COS", és ez azt jelenti, hogy nyilvános
igazságfeltételekkel rendelkezik.
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Innen a W-től származó idézet: "Amikor nyelvben gondolkodom, a szóbeli
kifejezéseken kívül nem "jelentések" járnak át az elmémben: a nyelv maga a
gondolat hordozója." És ha szavakkal vagy anélkül gondolkodom, a gondolat az,
amit (őszintén) mondok, hiszen nincs más lehetséges kritérium (COS). Ezért W.
kedves aforizmái (132. o.): "A nyelvben találkozik a vágy és a beteljesülés" és "Mint
minden metafizikai dolog, a gondolat és a valóság közötti harmónia a nyelv
grammatikájában található".
És itt megjegyezhetjük, hogy a "grammatika" W-ben általában "EP"-nek fordítható,
és hogy a teoretizálástól és általánosítástól való gyakori figyelmeztetései ellenére
ez körülbelül a filozófia és a magasabb rendű leíró pszichológia olyan átfogó
jellemzése, amilyet csak találni lehet. Ez megint csak elveti Searle gyakori
kritikáját, miszerint a W elméletellenes - minden az általánosítás jellegétől függ.
A Buddnak ebben a részében a gondolkodás és a valóság összhangjáról (azaz
arról, hogy hogyan működnek az olyan diszpozíciók, mint a várakozás, a
gondolkodás, a képzelet - mit jelent ezeket kimondani) sokat segít, ha ezeket az S
COS szempontjából fogalmazzuk meg, amelyek a PE (lehetséges események),
amelyek igazzá teszik őket. Ha azt mondom, hogy várom, hogy Jack eljöjjön,
akkor az a COS (PE), ami ezt igazzá teszi, az, hogy Jack megérkezik, és az én
mentális állapotom vagy fizikai viselkedésem (a szobában járkálás, Jack
elképzelése) irreleváns. A gondolat és a valóság harmóniája az, hogy Jack
megérkezik, függetlenül az előzetes vagy későbbi viselkedésemtől vagy bármilyen
mentális állapotomtól, és Budd összezavarodik vagy legalábbis zavaros, amikor
azt állítja (132. oldal alul), hogy egy mentális állapotnak kell lennie egy belső
leírásának, amely megegyezhet a valósággal, és hogy ez a gondolat tartalma,
mivel ezeket a kifejezéseket csak az S1 automatizmusaira kellene korlátozni, és
soha nem használhatjuk az S2 tudatos funkcióira. Annak a gondolatnak a tartalma
(jelentése), hogy Jack jön, az a külső (nyilvános) esemény, hogy jön, és nem
valamilyen belső mentális esemény vagy állapot, amelyet a magánnyelvi érv
szerint lehetetlen a külső eseményekhez kapcsolni. A külső eseményre
vonatkozóan nagyon világos igazolásunk van, de a "belső eseményekre"
egyáltalán nincs. És ahogy W és S már sokszor gyönyörűen bemutatta, a "várom,
hogy Jack eljöjjön" mondat kimondásának beszédaktusa éppen az a gondolat
(mondat), hogy Jack el fog jönni, és a COS ugyanaz - hogy Jack valóban eljön. És
így a 133. oldalon található két kérdésre adott válasznak és W 135. oldalon
található megjegyzésének jelentőségének most már kristálytisztán érthetőnek kell
lennie - "Mi alapján igaz, hogy a várakozásomnak valóban ez a tartalma?" és "Mi
lett most az üres térrel és a hozzá tartozó szilárdsággal?", valamint "...a mondat és
a valóság közötti árnyék közbeiktatása elveszti minden értelmét. Egyelőre ugyanis
maga a mondat szolgálhat ilyen árnyékként". És így az is teljesen világosnak kell
lennie, hogy mire utal Budd, hogy mi teszi lehetővé, hogy "a valósággal való
szükséges összhang (vagy összhangtalanság) létrejöjjön".
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Hasonlóképpen, a következő fejezetben feltett kérdéssel kapcsolatban - mitől igaz,
hogy az én képem Jackről egy kép róla? A képzelet egy másik diszpozíció, és a
COS az, hogy a fejemben lévő kép Jack, és ezért fogom azt mondani, hogy "IGEN",
ha az ő képét mutatják, és "NEM", ha valaki másét mutatják. A teszt itt nem az,
hogy a fénykép megfelel-e a homályos képemnek, hanem az, hogy szándékomban
állt (volt a COS, hogy), hogy az ő képe legyen. Innen a híres idézet W-től: "Ha
Isten belenézett volna az elménkbe, nem láthatta volna ott, hogy kiről beszélünk
(PI p217)", és az a megjegyzése, hogy az ábrázolás egész problémája benne van az
"ez Ő" és "...ami a képnek értelmezést ad, az az út, amelyen fekszik". Ezért W
összegzése (p140), hogy "Amire végül mindig az jut, hogy minden további jelentés
nélkül azt, ami történt, a kívánságnak nevezi, hogy az történjen" ... egyáltalán nem
merülhet fel a kérdés, hogy tudom-e, mit kívánok, mielőtt kívánságom teljesülne.
Az pedig, hogy valamilyen esemény megállítja kívánságomat, nem jelenti azt,
hogy teljesíti is azt. Talán nem lettem volna elégedett, ha kívánságom teljesült
volna" ... Tegyük fel, hogy megkérdezzük: "Tudom-e, hogy mire vágyom, mielőtt
megkapom? Ha megtanultam beszélni, akkor igenis tudom". A diszpozíciós
szavak olyan PE-kre vonatkoznak, amelyeket a COS teljesítéseként fogadok el, és
mentális állapotaim, érzelmeim, érdeklődésem változása stb. nem befolyásolják a
diszpozíciók működését.
Ahogy Budd helyesen megjegyzi, remélek, kívánok, várok, gondolkodom,
szándékozom, kívánok stb. attól függően, hogy milyen állapotban vagyok - attól a
COS-tól függően, amit kifejezek. A gondolkodás és a szándék olyan S2 diszpozíciók,
amelyeket csak reflexív S1 izomösszehúzódásokkal lehet kifejezni, különösen a
beszéddel.
W soha nem szentelt annyi időt az érzelmeknek, mint a diszpozíciónak, így a 7.
fejezetnek kevesebb tartalma van. Megjegyzi, hogy jellemzően a tárgy és az ok
ugyanaz - azaz kauzálisan önreferenciálisak (vagy kauzálisan önreflexívek, ahogy
Searle mostanában jobban szereti) -, ezt a fogalmat S. Ha megnézzük a
táblázatomat, egyértelmű, hogy az érzelmeknek sokkal több közük van az S1
gyors, csak igazra vonatkozó automatizmusaihoz, mint az S2 lassú, igaz vagy
hamis gondolkodásához, de természetesen S1 táplálja S2-t, és viszont az S1
automatizmusait gyakran módosítja S2, és S2 "gondolatai" automatizálódhatnak
(S2A).
Budd összefoglalója méltó befejezése a könyvnek (165. o.). "A "tárgy és
megnevezés" modelljének elutasítása a mindennapi pszichológiai szavak esetében
- annak tagadása, hogy a belső folyamat képe helyes ábrázolást ad az ilyen szavak
grammatikájáról - nem az egyetlen oka annak, hogy Wittgenstein ellenségesen
viszonyul az introspekciónak a pszichológia filozófiájában való felhasználásához.
De ez a végső alapja."
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Most vegyünk egy újabb adag Searle-t.
"De egy fizikai rendszert, mint például egy írógépet vagy egy agyat nem lehet
megmagyarázni egy olyan minta azonosításával, amely közös a számítógépes
szimulációjával, mert a minta létezése nem magyarázza meg, hogy a rendszer
valójában hogyan működik fizikai rendszerként Összefoglalva, az a tény, hogy a
szintaxis attribúciója nem azonosít további
ok-okozati erők végzetesek azon állítás szempontjából, hogy a programok okokozati magyarázatot adnak a megismerésre ... Csak egy fizikai mechanizmus
van, az agy, a maga különböző reálfizikai és fizikai/mentális oksági leírási
szintjeivel." Searle Philosophy in a New Century (PNC) 101-103. o.
"Röviden, a kognitív tudományban használt "információfeldolgozás" túlságosan
magas absztrakciós szinten van ahhoz, hogy megragadja a belső szándékosság
konkrét biológiai valóságát. Erre a különbségre elvakít bennünket az a tény, hogy
ugyanaz a
A `Látok egy autót felém jönni' mondat felhasználható mind a vizuális
szándékosság, mind a látás számítógépes modelljének kimenete rögzítésére a
következő értelemben: "Látom, hogy egy autó jön felém".
A kognitív tudományban használt `információ' kifejezéssel szemben egyszerűen
hamis azt állítani, hogy az agy egy információfeldolgozó eszköz." Searle PNC
p104-105
"A szándékos állapot képviseli a kielégülés feltételeit az emberek tévesen
feltételezzük, hogy minden mentális reprezentációt tudatosan kell gondolni... de a
reprezentáció fogalma, ahogy én használom, funkcionális és nem ontológiai
fogalom. Bármi, aminek kielégítési feltételei vannak, ami az intencionalitásra
jellemző módon sikeres vagy sikertelen lehet, definíció szerint a kielégítési
feltételeinek reprezentációja... a társadalmi jelenségek intencionalitásának
struktúráját a kielégítési feltételeik elemzésével elemezhetjük.". Searle MSW p2832
És még egy kép Wittgensteinről.
"A filozófia egyszerűen mindent elénk tár, és semmit sem magyaráz meg, semmit
sem következtet le. Az ember adhatná a nevet
`filozófia' arra, ami minden új felfedezés és találmány előtt lehetséges". PI 126
"Minél szűkebben vizsgáljuk a tényleges nyelvezetet, annál élesebbé válik az
ellentmondás közte és a követelményünk között. (A logika kristálytiszta tisztasága
ugyanis természetesen nem a vizsgálat eredménye: követelmény volt.)" PI 107
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"Itt a filozófiai vizsgálódás egy figyelemre méltó és jellegzetes jelenségével
találkozunk: a nehézség - mondhatnám - nem a megoldás megtalálása, hanem
inkább az, hogy megoldásként ismerjünk el valamit, ami úgy tűnik, mintha csak
előzménye lenne a megoldásnak. Már mindent elmondtunk. --- Nem valami, ami
ebből következik, nem ez maga a megoldás! Ez összefügg, azt hiszem,
azzal, hogy tévesen magyarázatot várunk, holott a nehézség megoldása egy leírás,
ha megfelelő helyet adunk neki megfontolásainkban. Ha elidőzünk rajta, és nem
próbálunk meg túllépni rajta". Zettel p312-314
Az emberi viselkedésről szóló minden vita egyik fő témája, hogy el kell különíteni
a genetikailag programozott automatizmusokat a kultúra hatásaitól. A magasabb
rendű viselkedés minden tanulmányozása arra irányul, hogy ne csak a gyors S1 és
a lassú S2 gondolkodást (pl. észlelés és más automatizmusok vs. diszpozíciók),
hanem az S2 logikai kiterjesztéseit is szétválasszuk a kultúrában.
Searle munkája egészében véve lenyűgöző leírást ad a magasabb rendű S2
társadalmi viselkedésről a diszpozíciós pszichológia génjeinek közelmúltbeli
evolúciója miatt, míg a későbbi W megmutatja, hogy ez az S1 igaz- csak tudattalan
axiómáira épül, amelyek az S2 tudatos diszpozíciós tételes gondolkodásává
fejlődtek.
Egy dolgot nem szabad elfelejteni: a filozófiának semmilyen gyakorlati hatása
nincs, kivéve, hogy tisztázza a nyelvhasználattal kapcsolatos félreértéseket
bizonyos esetekben. A különböző "fizikai elméletekhez" hasonlóan, de más
(vallási, politikai, pszichológiai, szociológiai, antropológiai) karikatúraszerű
életszemléletektől eltérően túlságosan agyszülemény és ezoterikus ahhoz, hogy
egy aprócska peremnél több ember megragadja, és annyira irreális, hogy még a
hívei is teljesen figyelmen kívül hagyják a mindennapi életben. Hasonlóképpen,
más akadémiai "életelméletek", mint például a szociológia, antropológia, poppszichológia, történelem és irodalom által széles körben osztott Standard Social
Science Model. A kisebb-nagyobb vallások, a politikai mozgalmak és néha a
közgazdaságtan azonban gyakran olyan karikatúrákat generálnak vagy fogadnak
el már létező karikatúrákat, amelyek figyelmen kívül hagyják a fizikát és a
biológiát (az emberi természet), földi vagy kozmikus erőket tételeznek fel,
amelyek megerősítik babonáinkat (EP-értelmezések), és segítenek a Föld
pusztulását (szinte minden társadalmi gyakorlat és intézmény valódi célja,
amelyek a gének szaporodását és az erőforrások fogyasztását hivatottak
elősegíteni). A lényeg az, hogy felismerjük, hogy ezek egy kontinuumon állnak a
filozófiai karikatúrákkal, és ugyanaz a forrásuk (a fejlett pszichológiánk).
Mindannyiunkról elmondható, hogy fiatalon különböző karikatúraszerű
életszemléleteket generálunk/felszívunk, és csak kevesen nőnek ki belőlük.
Vegyük észre azt is, hogy ahogy W már régen megjegyezte, a "meta" előtag
szükségtelen és
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zavaros a legtöbb (talán minden) kontextusban, ezért a "metakogníció" helyett
bárhol a "megismerés" vagy "gondolkodás" szerepel, mivel a gondolkodás arról,
hogy mi vagy mások mit hiszünk vagy tudunk, ugyanolyan gondolkodás, mint
bármely más, és nem kell "gondolatolvasásnak" (az én terminológiámban az
Ügynökség megértése vagy UA) tekinteni. S terminológiájában a COS a tesztje
annak, hogy mit gondolunk, és ezek azonosak a 'esik az eső', 'azt hiszem, hogy
esik az eső', 'azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy esik az eső' és 'azt hiszi, hogy esik
az eső' esetében (ugyanígy a 'tudja', kívánja, ítéli, megérti stb. esetében is),
nevezetesen, hogy esik az eső. Ez az a kritikus tény, amit a "metakogníció" és a
diszpozíciók ("propozicionális attitűdök") "gondolatolvasása" tekintetében szem
előtt kell tartani.
Most pedig néhány részlet Carruthers (C) "The Opacity of Mind" (2013) című
könyvéről írt kritikámból, amely tele van a tudománynak álcázott klasszikus
zavaros dolgokkal. Erről a Brain and Behavioral Sciences (BBS) című folyóiratban
jelent meg egy összefoglaló, amelyet nem szabad kihagyni.
A BBS-ben Dennett (aki osztja C legtöbb illúzióját) egyik válasza volt, aki úgy
tűnik, hogy ezeket az ötleteket elég jónak találja, kivéve, hogy C-nek ki kellene
hagynia az "én" használatát, mivel feltételezi egy magasabb én létezését (a cél az
S2 kemény redukciója S1-re). Persze maga az írás, az olvasás és mindenféle nyelv
és fogalom, bármiről is legyen szó, feltételezi az ént, a tudatot és az akaratot
(ahogy S gyakran megjegyzi), így egy ilyen beszámoló csak egy karikatúra lenne
az életről, mindenféle érték nélkül, ami elmondható a legtöbb filozófiai és sok
"tudományos" értekezésről a viselkedésről. A W/S keretrendszer már régóta
megjegyzi, hogy az első személyű nézőpont nem szüntethető meg vagy
redukálható egy harmadik személyű nézőpontra, de ez nem jelent problémát az
élet karikatúraszerű szemlélete számára. Hasonlóképpen az agyműködés vagy a
viselkedés "számítási", "információfeldolgozási" stb. leírásával -- mindezeket a
W/S, Hutto, Read, Hacker és sokan mások számtalanszor jól megcáfolták. A
legrosszabb mind közül a döntő fontosságú, de teljességgel tisztázatlan
"reprezentáció", amelyre szerintem messze a legjobb az S által az elégedettségi
feltételként (COS) használt kifejezés. Vagyis az "Azt hiszem, esik az eső"
"reprezentációja" az a COS, hogy esik az eső.
A legszomorúbb az, hogy C (Dennetthez és Searle-hez hasonlóan) azt hiszi, hogy ő
W szakértője, mivel pályája elején tanulmányozta őt, és úgy döntött, hogy a
magánnyelvi érv "behaviorizmusként" elutasítandó! W híresen elutasította a
behaviorizmust, és munkásságának nagy részét annak leírására szentelte, hogy
miért nem szolgálhat a viselkedés leírására. "Nem vagy te valójában egy álruhás
behaviorista? Nem azt mondod-e valójában, hogy az emberi viselkedésen kívül
minden csak fikció? Ha valóban fikcióról beszélek, akkor nyelvtani fikcióról van
szó." (PI 307. o.) És a C-ben is rámutathatunk a valódi behaviorizmusra, annak
modern "komputationalista" formájában. W/S ragaszkodik az egyes szám első
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"self".
Hutto megmutatta a W és Dennett (D) közötti hatalmas szakadékot, ami C
jellemzésére is szolgál, mivel én D-t és C-t (Churchlandékkel és sok mással együtt)
egy oldalon állónak tekintem. S egyike a sokaknak, akik különböző írásokban
dekonstruálták D-t, és ezek mind C-vel szemben olvashatók. És emlékezzünk arra,
hogy W ragaszkodik a nyelv működésének példáihoz, és ha valaki egyszer
megérti a lényeget, akkor többnyire nagyon könnyen követhető, míg C-t a
"teoretizálás" ragadja meg (ill, számos mondat láncolata egyértelmű COS nélkül),
és ritkán foglalkozik konkrét nyelvi játékokkal, inkább olyan kísérleteket és
megfigyeléseket részesít előnyben, amelyeket meglehetősen nehéz határozottan
értelmezni (lásd a BBS-válaszokat), és amelyeknek amúgy sincs relevanciájuk a
viselkedés magasabb szintű leírása szempontjából (pl. pontosan hogyan
illeszkednek az Intentionalitási táblázatba). Az egyik könyv, amelyet véglegesnek
dicsér (Memory and the Computational Brain), az agyat számítógépes
információfeldolgozóként mutatja be - egy szofisztikált nézet, amelyet S és mások,
köztük W az 1930-as években alaposan és többször megsemmisítettek. Az elmúlt
évtizedben több ezer oldalt olvastam el W-től és W-ről, és teljesen világos, hogy Cnek fogalma sincs. Ezzel csatlakozik azon kiváló filozófusok hosszú sorához,
akiknek W olvasása eredménytelen volt - Russell, Quine, Dummett, Kripke,
Dennett, Putnam, Chomsky stb. (bár Putnam később kezdte meglátni a fényt).
Egyszerűen képtelenek felfogni az üzenetet, hogy a filozófia nagy része nyelvtani
vicc és lehetetlen vignetta - egy karikatúraszerű életkép.
Az olyan könyvek, mint "Az elme átlátszatlansága", amelyek két tudományt vagy
a leírás két szintjét próbálják áthidalni, valójában két könyv, nem pedig egy. Ott
van a nyelvi és nonverbális viselkedésünk leírása (nem magyarázata, ahogy W
világossá tette), majd a kognitív pszichológia kísérletei. "A kísérleti módszer
létezése arra késztet bennünket, hogy azt higgyük, megvan az eszközünk a minket
foglalkoztató problémák megoldására; bár a probléma és a módszer elmegy egymás
mellett." (W PI p232), Cet al. el van ragadtatva a tudománytól, és csak feltételezi,
hogy nagy előrelépés a magas szintű leíró pszichológia és az idegtudományok és a
kísérleti pszichológia egybekelése, de W/S és sokan mások megmutatták, hogy ez
tévedés. Távolról sem teszi a viselkedés leírását tudományossá és világossá,
hanem inkoherenssé. És bizonyára Isten kegyelméből Locke, Kant, Nietzsche,
Hume, Wittgenstein, Searle és mások képesek voltak ilyen emlékezetes
beszámolókat adni a viselkedésről mindenféle kísérleti tudomány nélkül. Persze a
politikusokhoz hasonlóan a filozófusok is ritkán ismerik be hibáikat, vagy fogják
be a szájukat, így ez a W által tökéletesen diagnosztizált okokból folytatódni fog.
A lényeg az kell legyen, hogy mi az, ami hasznos, és mi az, aminek van értelme a
mindennapi életünkben. Azt javaslom, hogy a CDC (Carruthers, Dennett,
Churchland) filozófiai nézetei, szemben W/S-ével, nem hasznosak, és végső
következtetéseik, amelyek akarat, ön- és
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A tudatosság illúziók, amelyeknek egyáltalán nincs értelmük - vagyis
értelmetlenek, nincs egyértelmű COS-juk. Hogy a CDC kognitív tudományra
vonatkozó megjegyzései rendelkeznek-e valamilyen heurisztikus értékkel, azt
még meg kell állapítanunk.
Ez a könyv (mint más írások nagy része) megpróbálja leszámítani más állatok
HOT-ját, és a viselkedést az agyi funkciókra redukálni (a pszichológiát a
fiziológiába olvasztani). A filozófia katasztrófa, de feltéve, hogy valaki előbb
elolvassa a BBS-ben található számos kritikát, a legújabb pszichológia és fiziológia
kommentárja érdekes lehet. Mint Dennett, Churchland és oly sokan mások
gyakran teszik, C sem fedi fel igazi gyöngyszemeit egészen a végéig, amikor
megtudjuk, hogy az én, az akarat, a tudat illúzió (állítólag e szavak szokásos
értelmében). Dennett-et S-nek, Hutto-nak és másoknak kellett leleplezniük, amiért
elmagyarázta ezeket a "babonákat" (azaz a szokásos filozófiai lépést tette, amikor
egyáltalán nem magyarázott, sőt valójában nem is írt le), de meglepő módon C ezt
már az elején elismeri, bár természetesen azt hiszi, hogy megmutatja nekünk,
hogy ezek a szavak nem azt jelentik, amit mi gondolunk, és hogy az ő
karikatúraszerű használata az érvényes.
Szintén érdemes megnézni Bennett és Hacker kritikáját a kognitív tudományról a
"Philosophical Foundations of Neuroscience" (Az idegtudomány filozófiai alapjai,
2003) című könyvben, valamint az S-sel és Dennett-tel folytatott vitájukat a
"Neuroscience and Philosophy" (Idegtudomány és filozófia, 2009) című könyvben
- és ne hagyjuk ki Daniel Robinson záró esszéjét sem. Jól feltárja ezt Hacker három,
az "emberi természetről" szóló, nemrégiben megjelent könyve is.
Régóta léteznek könyvek a kémiai fizikáról és a fizikai kémiáról, de semmi jele
annak, hogy a kettő összeolvadna (és ez nem is koherens elképzelés), sem annak,
hogy a kémia magába olvasztaná a biokémiát, sem annak, hogy az viszont magába
olvasztaná az élettant vagy a genetikát, sem annak, hogy a biológia eltűnne, sem
annak, hogy megszűnne a pszichológia, a szociológia stb. Ez nem e tudományágak
"fiatalságának" köszönhető, hanem annak, hogy a leírás különböző szintjeiről van
szó, teljesen eltérő fogalmakkal, adatokkal és magyarázó mechanizmusokkal. De a
fizika irigysége erős, és egyszerűen nem tudunk ellenállni a fizika, a matematika,
az információ és a számítás "pontosságának" a magasabb szintek homályosságával
szemben. Ennek 'csak' lehetségesnek kell lennie. A redukcionizmus a
kvantummechanika érthetetlensége, a bizonytalanság, a hullám/részecskék, az
élő/halott macskák, a kvantum összefonódás, valamint a matematika
(Godel/Chaitin - lásd Yanofsky "Az ész külső határai" című könyvének teljes
recenzióját és az itt található részleteket) teljessége és véletlenszerűsége ellenére is
virágzik, és ellenállhatatlan vonzása azt mondja, hogy ez az EP
alapértelmezéseinek köszönhető. Ismét egy lélegzetvételnyi, nagyon szükséges
friss levegő W-től: "A logika kristálytiszta tisztasága ugyanis természetesen nem a
vizsgálódás eredménye volt: ez egy követelmény volt". PI p107. Nehéz megállni,
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és S-t. Csak ugorjunk el mindentől, ami megpróbál "megmagyarázni" magasabbat
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orderbehavioroe.g.thesequotesfromPI
http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/p
i_94- 138_239-309.html.
Miután az elmúlt évtizedben tízezer oldalnyi filozófiát olvastam el, számomra
világos, hogy az ilyen jellegű magasabb szintű leíró pszichológiára tett kísérlet,
ahol a hétköznapi nyelv szándékosan és akaratlanul is speciális használatba megy
át, lényegében lehetetlen (vagyis a filozófiában és más viselkedési
tudományágakban a szokásos helyzet).A speciális szakszavak (pl. intencionalitás,
realizmus stb.) használata sem működik, mivel nincs filozófiai rendőrség, amely
kikényszerítené a szűk definíciót, és a viták arról, hogy mit jelentenek, végtelenek.
Hacker jó, de az írása olyan értékes és sűrű, hogy az gyakran fájdalmas. Searle
nagyon jó, de némi erőfeszítést igényel a terminológiájának átvétele, és elkövet
néhány égbekiáltó hibát, míg W kétségkívül a legtisztább és legérthetőbb, ha egyszer
felfogod, mit csinál, és senki sem tudta őt utánozni. Az ő TLP-je továbbra is a
mechanikus redukcionista életszemlélet végső állítása, de később belátta a hibáját,
és diagnosztizálta és gyógyította a "karikatúrás betegséget", de kevesen értik a
lényeget, és a legtöbben egyszerűen figyelmen kívül hagyják őt és a biológiát is, és
így van több tízezer könyv és millió cikk és a legtöbb vallási és politikai szervezet
(és egészen a közelmúltig a közgazdaságtan nagy része) és szinte minden ember
karikatúrás életszemlélettel. De a világ nem rajzfilm, ezért nagy tragédia játszódik
le, ahogy a rajzfilmszerű életszemlélet (pl. szocializmus, demokrácia,
multikulturalizmus) összeütközik a valósággal, és az egyetemes vakság és önzés a
civilizáció összeomlását hozza.
Számomra elég nyilvánvalónak tűnik (ahogyan W számára is az volt), hogy az
elme mechanikus szemlélete ugyanazon okból létezik, mint minden alapvető
viselkedés - ez EP-nk alapértelmezett működése, amely magyarázatot keres arra,
amit lassan, tudatosan végig tudunk gondolni, nem pedig az automatizált S1-ben,
amiről többnyire nem veszünk tudomást.
Igaz azonban, hogy a viselkedés nagy része mechanikus, és hogy A
fenomenológiai illúzió sokkal nagyobb hatókörű, mint amit Searle leír. Számomra
akkor a legszembetűnőbb, amikor az autópályán vezetek egy autót, és hirtelen
visszazökkenek az S2 tudatosságba, és megdöbbenve veszem észre, hogy az imént
több percig vezettem úgy, hogy egyáltalán nem volt tudatos tudatosságom a
vezetésről. Ha jobban belegondolok, ez az automatizmus szinte minden
viselkedésünkért felelős, csak minimális S2 felügyelet és tudatosság mellett. Ezt az
oldalt írom, és "gondolkodnom" kell (azaz hagynom kell, hogy elteljen egy kis
idő), hogy mit mondjak, de aztán csak úgy ömlik a kezembe, amely begépeli, és
nagyjából meglepetésként ér, kivéve, ha egy adott mondat megváltoztatására
gondolok. És olvasod, parancsokat adva a testednek, hogy ülj nyugodtan, és nézd
meg az oldalnak ezt a részét,
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de a szavak csak úgy áramlanak beléd, és valamiféle megértés és emlékezés
történik, de hacsak nem koncentrálsz egy mondatra, csak homályos érzés, hogy
bármit is csinálsz. Egy focista végigfut a pályán, és elrúgja a labdát, és több ezer
idegimpulzus és izomösszehúzódás történt, ügyesen összehangolva a
szemmozgásokkal, és a proprioceptív és egyensúlyszervek visszajelzéseivel, de
csak homályos érzés van az irányításról és az eredmények magas szintű
tudatosításáról. S2 a rendőrfőnök, aki az irodájában ül, míg S1 több ezer rendőrrel
végezteti a tényleges munkát olyan törvények szerint, amelyeket ő többnyire nem
is ismer. Az olvasás, az írás vagy a foci felülről nézve A2 önkéntes cselekedet, de
alulról nézve A1 automatikus cselekedetek ezreiből áll. A kortárs
viselkedéstudomány nagy része ezekkel az automatizmusokkal foglalkozik.
Jó ötlet elolvasni Searle PNC-jének legalább a 6. fejezetét, "A fenomenológiai
illúzió" (TPI). Kristálytisztán kiderül, hogy a TPI az S1 automatizmusai iránti
feledékenységből fakad, és abból, hogy az S2 lassú, tudatos gondolkodását
nemcsak elsődlegesnek, hanem minden létezőnek tekintjük. Ez a klasszikus Blank
Slate vakság. Az is világos, hogy W ezt mintegy 60 évvel korábban kimutatta, és
ennek okát a velünk született 1. Rendszerünk igaz, csakis tudattalan, automatikus
axiomatikus hálózatának elsőbbségében jelölte meg, amely a Belső forrása.
Nagyon durván, ha a világ "megfigyelőtől független" jellemzőit S1-nek vagy
Belsőnek, a "megfigyelőtől függő" jellemzőket pedig S2-nek vagy Külsőnek
tekintjük, az nagyon árulkodónak kell lennie. Ahogy Searle megjegyzi, a
fenomenológusok pontosan fordítva használják az ontológiát, de természetesen az
EP-jük alapértelmezései miatt szinte mindenki így tesz.
Egy másik kitűnő, közelebbi tanulmányt érdemlő munka W-ről Johnston
"Wittgenstein: Rethinking the Inner" (1993). Megjegyzi, hogy egyesek azt
kifogásolják, hogy ha beszámolóink és emlékeink valóban ellenőrizhetetlenek
lennének, akkor nem lenne értékük, de "Ez az ellenvetés elhibázza W érvelésének
egész lényegét, mivel feltételezi, hogy ami ténylegesen megtörtént, és amit az
egyén állít, az két különböző dolog. Mint láttuk, a pszichológiai állítások
nyelvtana azonban azt jelenti, hogy az utóbbi képezi az előbbi kritériumát. Ha
valakit koncentrált arckifejezéssel látunk, és tudni akarjuk, "mi zajlik benne",
akkor az őszinte mondata, miszerint egy bonyolult összegre próbálja megfejteni a
választ, pontosan azt mondja el, amit tudni akarunk. Nem merül fel az a kérdés,
hogy őszintesége ellenére a kijelentése esetleg pontatlan leírása annak, amit éppen
csinál (vagy csinált). A zavar forrása itt az, hogy nem ismerjük fel, hogy a
pszichológiai fogalmaknak más a nyelvtana, mint a külső események leírására
használt fogalmaké. Ami miatt a belső olyan titokzatosnak tűnik, az az a téves
kísérlet, hogy az egyik fogalmat egy másik fogalomból kiindulva próbáljuk
megérteni. Valójában a Belsőről alkotott fogalmunk, az, amit akkor értünk, amikor
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arról beszélünk, hogy "mi zajlott benne", nem titokzatos belső folyamatokhoz
kötődik, hanem ahhoz a beszámolóhoz, amelyet az egyén nyújt tapasztalatairól...
Ami az egyénben zajlik, mint folyamat vagy esemény, nem érdekes, vagy inkább
tisztán orvosi vagy tudományos érdeklődésre tarthat számot" (13-14. o.).
"W támadása a belső folyamatok fogalma ellen nem azt jelenti, hogy csak a Külső
számít, épp ellenkezőleg: a megnyilatkozások valódi természetének kiemelésével
hangsúlyozza, hogy nem csak a viselkedés érdekel bennünket. Nem csak arra
vagyunk kíváncsiak, hogy az illető teste ilyen és ilyen helyzetben volt, és hogy
vonásai ilyen és ilyen módon rendeződtek el. Inkább az érdekel bennünket, hogy
mi állt e viselkedés mögött...". (p16-17)
A magánszabályok vagy magánnyelv lehetetlenségére vonatkozó W. érvelésében
megjegyzi, hogy "Az igazi probléma azonban nem egyszerűen az, hogy nem tud
szabályokat megállapítani, hanem az, hogy elvileg nem is tudna... A lényeg az,
hogy nyilvánosan ellenőrizhető eljárások nélkül nem tudna különbséget tenni a
szabály követése és aközött, hogy pusztán azt hiszi, hogy követi a szabályt".
Az 55. oldalon Johnston a látással kapcsolatban arra a pontra mutat rá (amit W és S
már sokszor elmondott ebben és más kontextusokban), hogy a Külsőről szóló vita
érthetősége teljes mértékben a Belsővel kapcsolatos közvetlen, első személyű
tapasztalatunk megkérdőjelezhetetlen természetétől függ. A 2. Rendszer
szkeptikus kételyei az elmével, akarattal, érzékekkel, világgal kapcsolatban nem
kaphatnak lábra az 1. Rendszer kizárólag igaz bizonyosságai nélkül, és az a
bizonyosság, hogy te most ezeket a szavakat olvasod, az ítélet alapja, nem pedig
egy olyan dolog, ami önmagában megítélhető. Ez a hiba az egyik legalapvetőbb és
leggyakoribb az egész filozófiában.
A 81. oldalon rámutat arra, hogy a diszpozíciókra vonatkozó kijelentéseink
(amelyeket gyakran, de zavaróan "propozicionális attitűdöknek" neveznek),
például hogy mit gondoltunk vagy mit érzünk, normál esetben nem
pszichológiánk hibája, hanem éppen az teszi érdekessé ezeket a kijelentéseket. A
"Fáradt vagyok" inkább azt mondja el nekünk, hogyan érzed magad, mintsem
hogy egy másik adatot közöljön velünk a Külsőről, mint például a lassú
mozdulataid vagy a szemed alatti árnyékok.
Johnston ezután kiválóan magyarázza, hogy W. megcáfolja azt az elképzelést,
hogy a jelentés vagy a megértés (és minden diszpozíció) olyan tapasztalat, amely a
beszédet kíséri. Ahogy W rámutatott, gondoljunk csak arra az esetre, amikor azt
hisszük, hogy megértettük, majd kiderül, hogy nem, hogy lássuk, hogy bármilyen
belső élménynek nincs jelentősége a jelentés, a megértés, a gondolkodás, a hit, a
tudás stb. szempontjából. Az a tapasztalat, amely
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a számok a tudatossága annak a nyilvános nyelvi játéknak, amelyben részt
veszünk. Hasonló megfontolások oldják fel a "gondolkodás villámgyorsaságának"
problémáját. "A kulcs annak felismerése, hogy a gondolkodás nem egy folyamat
vagy tapasztalatok egymásutánja, hanem a tudatos lények életének egy aspektusa.
Ami a gondolkodás villámgyorsaságának felel meg, az az egyén azon képessége,
hogy bármikor meg tudja magyarázni, mit tesz vagy mond." (p86). És ahogy W
mondja: "Vagy ha a mondat kezdetét és végét a gondolkodás kezdetének és
végének nevezzük, akkor nem világos, hogy a gondolkodás élményéről azt kell-e
mondanunk, hogy az ez idő alatt egységes, vagy pedig olyan folyamat, mint maga
a mondat kimondása" (RPP2p237).
Megint: "Az egyének beszámolója arról, hogy mit gondolt, ugyanolyan nyelvtani
felépítésű, mint az ő beszámolója arról, hogy mit akart és mit értett. Ami minket
érdekel, az az, hogy milyen beszámolót hajlandó adni a múltról, és az a
feltételezés, hogy képes lesz beszámolót adni, része annak, hogy őt tudatosnak
tekintjük" (91. o.). Vagyis mindezek a diszpozíciós igék a tudatos, önkéntes S2
pszichológiánk részei.
A "The Complexity of the Inner" című könyvében megjegyzi, hogy ironikus, hogy
a Belső kommunikáció legjobb módja az, hogy a Külsőre hivatkozunk, de azt
mondanám, hogy ez természetes és elkerülhetetlen. Mivel nincs magánnyelv és
nincs telepátia, csak az izmokat tudjuk összehúzni, és messze a leghatékonyabb és
legmélyebb kommunikáció a szájizmok összehúzása (beszéd). Ahogy W több
összefüggésben is megjegyezte, a színdarabokban (vagy most már a tévében és a
filmekben) látjuk a nyelvet (a gondolkodást) a legtisztább formában.
Az olyan diszpozíciók, mint a szándék, mindaddig fennállnak, amíg nem
változtatjuk meg vagy nem felejtjük el őket, és így nincs pontos időtartamuk,
valamint intenzitási szintjeik, a tartalom pedig egy döntés, és így nem egy pontos
mentális állapot, tehát mindezekben a vonatkozásokban teljesen különböznek az
S1 érzékelésektől, emlékektől és reflexív válaszoktól, mint az S1 érzelmek.
Az S1 és S2 közötti különbség (ahogy én fogalmaztam - ez a terminológia nem állt
J vagy W rendelkezésére) a diszpozíciós igék aszimmetriájában is megmutatkozik: a
"hiszem" stb. egyes szám első személyű használata (az őszinte kijelentés normális
esetében) csak igaz mondatok, míg a "hiszi" stb. harmadik személyű használata
igaz vagy hamis, bizonyítékon alapuló mondatok. Nem lehet azt mondani, hogy
"azt hiszem, hogy esik, és nem esik", de más időmértékek, mint például "azt
hittem, hogy esik, és nem esett", vagy a harmadik személyű "azt hiszi, hogy esik,
és nem esik", rendben vannak. Ahogy J mondja: "A probléma középpontjában álló
általános kérdés itt az, hogy az egyén képes-e megfigyelni a saját diszpozícióit... A
paradoxon tisztázásának kulcsa az, hogy megjegyezzük, hogy az egyén saját
lelkiállapotának leírása közvetve egy állapot leírása is.
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ügyek... Más szavakkal, valaki, aki azt mondja, hogy hisz P-ben, ezzel elkötelezi
magát P állítása mellett... Az ok, amiért az egyén nem tudja megfigyelni a hitét, az,
hogy azzal, hogy semleges vagy értékelő álláspontot foglal el vele szemben,
aláássa azt. Valaki, aki azt mondja: "Hiszem, hogy esik, de nem esik", ezzel aláásná
saját állítását. Ahogy W megjegyzi, az ige harmadik személyű használatának nem
lehet egyes szám első személyű megfelelője ugyanezen okból, mint ahogyan a
hamisan hinni jelentésű igének is hiányozna az egyes szám első személyű jelen
idejű jelző... a két tétel nem független egymástól, hiszen "az az állítás, hogy ez
történik bennem, azt állítja: ez történik rajtam kívül" (RPP1 p490)" (p154-56). Bár
W vagy J nem kommentálja, az a tény, hogy a gyerekek soha nem követnek el
olyan hibákat, mint "akarom az édességet, de nem hiszem, hogy akarom" stb. azt
mutatja, hogy az ilyen szerkezetek a nyelvtanunkba (a génjeinkbe) vannak
beépítve, és nem kulturális adalékok.
Ezt aztán más szemszögből vizsgálja, amikor a W-t idézi: "Mi értelme lenne, ha a
saját szavaimból következtetéseket vonnék le a viselkedésemre, amikor amúgy is
tudom, hogy mit hiszek? És mi a megnyilvánulása annak, hogy tudom, mit
hiszek? Nem éppen ebben nyilvánul-e meg - hogy nem következtetek a
viselkedésemre a szavaimból? Ez a tény."
(RPP1 p744). Másképpen úgy is mondhatjuk, hogy az S1 a megismerés
axiomatikusan csak igaz alapját képezi, és mint az igazság és hamisság
meghatározásának nem propozicionális szubsztrátuma, nem lehet értelmesen
megítélni.
A fejezetet a helyi kormányzaton belüli változékonyságról szóló fontos
megjegyzésekkel zárja.
(a mi pszichológiánkon belül), és javaslom, hogy figyelmesen olvassuk el.
Johnston folytatja a vitát "A belső/külső kép" című fejezetben, amelynek nagy
részét összefoglalja a W.-től vett idézet: "A belső el van rejtve előlünk, azt jelenti,
hogy olyan értelemben van elrejtve előlünk, hogy nem rejtőzik el előle. És abban
az értelemben nem rejtőzik el a tulajdonosa elől, hogy ő ad neki kifejezést, és mi
bizonyos feltételek mellett elhisszük a kifejezését, és ott a tévedésnek nincs helye.
És ezt a játékbeli aszimmetriát fejezi ki az a mondat, hogy a Belső el van rejtve
mások elől". (LWPP2 p36). J folytatja: "A probléma nem az, hogy a belső el van
rejtve, hanem az, hogy az ezzel kapcsolatos nyelvi játék nagyon különbözik
azoktól, ahol általában tudásról beszélünk". És ekkor belekezd W egyik fő
témájába, amely egész életén átkísérte - az ember és a gép közötti különbségbe.
"Az ember esetében azonban az a feltételezés, hogy lehetetlen betekintést nyerni a
mechanizmusba. Ezért a meghatározatlanságot tételezik fel... Úgy vélem, a
kiszámíthatatlanságnak a Belső lényegi tulajdonságának kell lennie. Ahogyan a
megnyilvánulások végtelen sokfélesége is." (RPP2
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p645 és LWPP2 p65). A W ismét az állatok és a számítógépek közötti különbséget
vizsgálja.
J. megjegyzi, hogy a tájegységeinkben rejlő bizonytalanságok nem hibák, hanem
emberi mivoltunk szempontjából kritikusak. Ismét W: "[Ami számít], az nem az,
hogy a bizonyítékok az érzést (és így a Belsőt) pusztán valószínűvé teszik, hanem
az, hogy ezt valami fontos dolog bizonyítékaként kezeljük, hogy az ítéletet erre a
bevont fajta bizonyítékra alapozzuk, és így az ilyen bizonyítékoknak különleges
jelentősége van az életünkben, és egy fogalom által kiemelkedővé válnak."" (Z 554.
o.).
J ennek a bizonytalanságnak három aspektusát látja: a rögzített kritériumok vagy
finom jelentésárnyalatok hiányát, a belső állapotok következményeinek merev
meghatározásának hiányát, valamint a fogalmaink és tapasztalataink közötti
rögzített kapcsolatok hiányát. W: "Nem lehet megmondani, hogy mik egy belső
állapot lényeges, megfigyelhető következményei. Ha például valóban elégedett,
akkor mi várható tőle, és mi nem? Természetesen vannak ilyen jellegzetes
következmények, de ezeket nem lehet ugyanúgy leírni, mint azokat a reakciókat,
amelyek egy fizikai tárgy állapotát jellemzik". (LWPP2 90. o.). J "Itt az ő belső
állapotát nem azért nem ismerhetjük meg, mert nem tudunk áthatolni a Külső
fátylán. Inkább nincs semmi meghatározható, amit megismerhetnénk." (p195).
Utolsó fejezetében megjegyzi, hogy a tudományos fejlődéstől függetlenül nem
valószínű, hogy a mi LG-ink megváltoznak. "Bár elképzelhető, hogy az agyi
aktivitás tanulmányozása az emberi viselkedés megbízhatóbb előrejelzőjének
bizonyul, az emberi cselekvésnek az általa adott fajta megértése nem lenne azonos
azzal, ami a szándékokról szóló nyelvi játékban szerepet játszik. Bármilyen értékes
is legyen a tudós felfedezése, nem mondható el róla, hogy felfedte volna, mik is
valójában a szándékok". (p213).
Ez a meghatározatlanság ahhoz a gondolathoz vezet, hogy az agyi állapotok és a
diszpozíciók korrelációja valószínűtlennek tűnik. "A nehézséget itt az jelenti, hogy
az egy gondolat fogalma erősen mesterséges fogalom. Hány gondolat van a
Tractatusban? És amikor W-nek leesett az alapgondolat, az egyetlen gondolat volt
az, vagy egy kiütésnyi? A szándékok fogalma hasonló problémákat okoz... Ezek a
későbbi kijelentések mind az eredeti gondolat felerősítésének vagy
magyarázatának tekinthetők, de hogyan feltételezzük, hogy ez hogyan viszonyul
az agyi állapothoz? El kell képzelnünk, hogy az is tartalmazza a választ a
gondolattal kapcsolatos minden lehetséges kérdésre? ...meg kellene engednünk,
hogy két jelentősen különböző gondolat korreláljon ugyanazzal az agyi állapottal...
a szavak egyik értelemben felcserélhetők, másik értelemben pedig nem. Ez
problémákat okoz az agyi állapotok és a gondolatok korrelációjára tett
kísérletnél...két gondolat lehet, hogy a
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egyik értelemben azonosak, a másikban pedig különbözőek... Így az egy gondolat
fogalma törékeny és mesterséges, és ezért nehéz belátni, hogy mi értelme lenne az
agyi állapotokkal való egy az egyhez korrelációról beszélni." (p218-219). Vagyis
ugyanaz a gondolat (COS) "esik az eső" végtelen számú agyi állapotot fejez ki egy
vagy sok embernél. Hasonlóképpen, "ugyanaz" agyi állapot különböző
gondolatokat (COS) fejezhet ki különböző kontextusokban.
Hasonlóképpen, W tagadja, hogy az emlékezet az idegrendszerben lévő
nyomokból állna. "Itt a posztulált nyom olyan, mint a belső óra, mert egy nyomból
éppúgy nem következtetünk arra, hogy mi történt, mint ahogyan egy belső órát
sem kérdezünk meg, hogy kitaláljuk az időt." Ezután egy példát említ W-től (RPP1
908. o.), miszerint az ember olvasás közben jegyzetel, és a jegyek nélkül nem tudja
megismételni a szöveget, de azok nem kapcsolódnak szabályszerűen a
szöveghez... "A szöveg nem lenne elraktározva a jegyzetekben. És miért is
tárolódna el az idegrendszerünkben?", valamint "...semmi sem tűnik hihetőbbnek
számomra, mint hogy az emberek egy napon arra a határozott véleményre jutnak,
hogy sem a fiziológiai, sem az idegrendszerben nincs olyan másolat, amely
megfelelne egy adott gondolatnak vagy az emlékezet egy adott elképzelésének"
(LWPP1 p504). Ez azt jelenti, hogy létezhetnek olyan pszichológiai
szabályszerűségek, amelyeknek nem felelnek meg fiziológiai szabályszerűségek;
és ahogy W provokatívan hozzáteszi: "Ha ez felborítja a kauzalitásról alkotott
elképzeléseinket, akkor legfőbb ideje, hogy felboruljanak". (RPP1 p905) ... "Miért
ne kapcsolhatná össze egy rendszer kezdeti és végállapotát egy olyan természeti
törvény, amely nem terjed ki a köztes állapotra? (RPP1 p909) ... [Nagyon valószínű,
hogy] az agyban nincs olyan folyamat, amely összefüggésbe hozható az
asszociációval vagy a gondolkodással, így lehetetlen lenne a gondolkodási
folyamatokat az agyi folyamatokból kiolvasni... Miért ne indulhatna ki ez a rend,
úgymond, a káoszból? ...mintegy ok-okozatlanul; és nincs ok, amiért ez ne lehetne
valóban érvényes gondolatainkra, és így beszédünkre és írásunkra is." (RPP1
p903)... De kell-e itt fiziológiai magyarázat? Miért nem hagyjuk a magyarázkodást? de sohasem beszélnénk így, ha egy gép viselkedését vizsgálnánk! - Hát ki mondja,
hogy egy élőlény, egy állati test ilyen értelemben gép?"" (RPPI 918. o.) (220- 21. o.).
Természetesen ezeket a megjegyzéseket többféleképpen is értelmezhetjük, de az
egyik módja az, hogy W megelőlegezi a káoszelmélet, a megtestesült elme és az
önszerveződés felemelkedését a biológiában. Mivel a bizonytalanság, a káosz és a
kiszámíthatatlanság ma már standard doktrína, a szubatomi léptéktől a
molekuláris léptékig, valamint a bolygódinamikában (időjárás stb.) és a
kozmológiában, miért lenne kivétel az agy? Az egyetlen részletes megjegyzést
ezekre a megjegyzésekre, amit láttam, Daniele Moyal-Sharrock (DMS) nemrégiben
megjelent tanulmányában találjuk.
Meglepő, hogy bár W megfigyelései alapvető
tanulmányozáshoz a
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viselkedés-nyelvészet, filozófia, pszichológia, történelem, antropológia, politika,
szociológia és művészet, a legtöbb könyvben és cikkben meg sem említik, még a
kivételek is keveset mondanak róla, és a legtöbbet torzítva vagy teljesen tévesen.
Az utóbbi időben fellángolt az érdeklődés, legalábbis a filozófiában, és talán
változik ez a képtelen helyzet, de valószínűleg nem sokat.
Az S1 okok és az S2 okok közötti logikai (pszichológiai) különbség tárgyalása
Hacker "Az emberi természet" (2011) című könyvének 7. fejezetében, különösen a
226-32. oldalon, kritikus fontosságú a viselkedés minden tanulmányozója számára.
Szinte általános tévhit, hogy az "ok" egy precíz logikailag pontos kifejezés, míg az
"ok" nem az, de W ezt sokszor leleplezte. Természetesen ugyanez a probléma
minden tudományos és matematikai fogalommal kapcsolatban felmerül. És persze
folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy a "cselekvés", "állapot", "kielégülés",
"szándék", sőt még az "és", "vagy", "megelőző", "igaz" stb. is mind olyan összetett
nyelvi játékok, amelyek képesek megbuktatni bennünket, ahogy W oly szépen
leírta a BBB-ben a 30-as évek elején.
Searle sok érdekes megjegyzést tesz egyik legújabb könyvében, a "Thinking About
the Real World" (TARW) (2013) címűben, és úgy tűnik, én írtam az egyetlen
recenziót, ezért itt részletesen kitérek rá.
A TARW 21. oldalán ismét belefutunk abba, amit én a legkirívóbb hibának tartok
S. munkájában, és amit már régen ki kellett volna küszöbölni, ha csak a későbbi
W.-t és kommentárjait olvasta volna el alaposabban. A szabad akaratra úgy
hivatkozik, mint egy "feltételezésre", amelyet talán fel kell adnunk! A W-ből
kristálytisztán kiderül, hogy az akarat, az én, a világ és életünk minden jelensége
az ítélkezés alapja - viselkedésünk axiomatikus alapköve, és nincs lehetőségünk
ítélkezni felettük. "Feltételezhetjük", hogy két kezünk van, vagy hogy a Föld
felszínén élünk, vagy hogy Madonna énekesnő stb. Talán ez az óriási tévedés
összefügg a csak igaz S1 és az állítmányos S2 összemosásával, amit már
megjegyeztem. Elképesztő, hogy szinte minden mást jól csinál, és ebbe belebotlik!
A 22. oldalon és másutt a tudattalan intencionalitás fogalmát használja, amelyet
először a Phil. Issues című cikkében, megjegyezve, hogy ezek olyan dolgok,
amelyek tudatossá válhatnak (pl. álmok). W volt azt hiszem az első, aki ehhez
hozzászólt, megjegyezve, hogy ha nem beszélhetünk tudattalan gondolatokról,
akkor nem beszélhetünk tudatosakról sem (BBB). Itt és az egész munkájában
sajnálatos, hogy nem használja az S1/S2 fogalmakat, mivel ez sokkal könnyebbé
teszi a dolgok áttekinthetőségét, és még mindig szükségesnek tartja, hogy nagyon
nem wittgensteini zsargonba burkolózzon. Például: "Ha már vannak
manipulálható szintaktikai elemek, akkor
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képes az intencionalitást az észlelések és emlékek formájában megjelenő közvetlen
okaitól oly módon leválasztani, ahogyan a szintaktikailag nem strukturált
reprezentációs elemek leválasztása nem lehetséges." (31. o.) csak azt mondja, hogy
a nyelvvel jött létre a S2 diszpozicionális intencionalitása, ahol a tudatos
gondolkodás és az ész (azaz a nyelvben kifejezhető potenciális nyilvános
cselekvések) váltak lehetővé.
Az okokkal és vágyakkal kapcsolatban (39. o.) lásd máshol, itt, valamint a többi
művéről írt kritikáimat.
S folyamatos hivatkozása a diszpozíciókra mint mentális állapotokra, és a mentális
állapotokra mint reprezentációkra (itt valójában "prezentációkra") való
hivatkozása a COS-szal (véleményem szerint) kontraproduktív. A 25. oldalon pl.
úgy tűnik, azt akarja mondani, hogy az alma, amit látunk, a CSR - (Causally Self
Reflexive - azaz az ok beépült) alma észlelésének COS-ja, és a viszketés reflexív,
tudattalan vakarása ugyanolyan státuszú (azaz COS), mint a kar szándékos,
tervezett mozgása. Így S1 mentális állapotai az S2 cselekvéseivel együtt COS-ként
szerepelnek. Bár S ontológiájának és episztemológiájának nagy részét elfogadom,
nem látom ennek előnyét, de a legnagyobb tisztelettel viseltetem iránta, ezért
dolgozni fogok rajta. Megfigyeltem a hajlamát (ami másoknál normális, de Searlenél hiba), hogy összekeveri S1-et és S2-t, amit a 29. oldalon tesz, ahol úgy tűnik,
hogy a hitekre mint mentális állapotokra utal. Számomra elég alapvetőnek és
világosnak tűnik W 30-as évekbeli BBB-je óta, hogy az S2 nem mentális állapotok
az S1-hez hasonló értelemben. Mindig tisztán kell tartanunk a különbséget az S1
és S2 nyelvi játékai között, és így ha ragaszkodik ahhoz, hogy a hit játékát
használja az S1-re való hivatkozással, akkor sokkal világosabb, ha B1-re és B2-re
hivatkozunk, ahol B2 a "hit" szó, ahogyan azt a 2. rendszer nyilvános nyelvi
aktusaira való hivatkozással használjuk.
A 25. oldalon a "Mert" kezdetű bekezdés az S1 - azaz a fejlett pszichológiánk (EP)
axiomatikus automatikus funkcióit - kizárólag az igaz, tudattalan észleléseit,
emlékeit és reflexív cselekedeteit tárgyalja. Mint megjegyeztük, el lehet olvasni
Hutto és Myin 'Radikalizáló enaktivizmus: Basic Minds Without Content' (2012) és
folytatását az S1 nem reprezentációs vagy enaktív természetének egy nagyon
eltérő, újkori bemutatásáért.
A 26. oldalon található szándékossági táblázat aktualizálja az általa évtizedek óta
használt táblázatot, amelyet a fenti, kibővített táblázatom alapjául használtam.
Közel fél évszázaddal ezelőtt S megírta a "Hogyan származtassuk le a "kell"-t a
"van"-ból" című művét, amely forradalmi előrelépés volt a viselkedés
megértésében (bár kevésbé, ha valaki megértette W-t). Továbbfejlesztette a
viselkedés naturalista leírását, és a 39. oldalon bemutatja, hogy az etika hogyan
ered veleszületett társas viselkedésünkből.
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és a nyelv. Alapvető koncepciója a Vágytól független cselekvési okok (DIRA),
amelyet különböző könyveiben fejt ki. A vázlatot lásd az MSW-ről és más
műveiről írt kritikáimban. Hajlamos arra, hogy az S2 közeli okait (azaz a
diszpozíciós pszichológiát és a kultúrát) használja elemzésének keretéül, de mint
minden viselkedés esetében, ezt is felszínesnek tartom, hacsak nem foglalja
magában az S1 végső okait, ezért DIRAját DIRA1 és DIRA2 részekre bontom. Ez
lehetővé teszi a kölcsönös altruizmus és az inkluzív fitnesz tudattalan
mechanizmusainak leírását. Így a 39. oldal utolsó mondatát "...az embereket arra
kérik, hogy felülírják természetes hajlamaikat azáltal, hogy etikai megfontolásokat
helyeznek előtérbe" átfogalmaznám "...az emberek kénytelenek felülírni közvetlen
személyes hasznukat, hogy a kölcsönös altruizmus és az inkluzív fitnesz révén
hosszú távú genetikai hasznot biztosítsanak".
S feledékenysége (amiben a legtöbb filozófussal osztozik) a modern két rendszer
keretrendszerével és W "radikális" episztemológiájának teljes következményeivel
szemben (ahogyan azt a legdrámaibb módon az utolsó művében, az "On
Certainty"-ben kifejtette), nagyon sajnálatos (ahogyan azt már több kritikában is
megjegyeztem). W volt az, aki először és legjobban leírta a két rendszert (bár ezt
senki más nem vette észre), és az OC jelentős eseményt jelent a
szellemtörténetben. Nemcsak S nincs tudatában annak, hogy az ő keretrendszere
W egyenes folytatása, hanem mindenki más is, ami megmagyarázza, hogy ebben a
könyvben nincs jelentős utalás W-re. Szokás szerint az is megállapítható, hogy
nem ismeri láthatóan az EP-t, amely a viselkedésről szóló minden vitát
megvilágíthat azáltal, hogy a felszínes, közeli kulturális magyarázatok helyett a
valódi, végső evolúciós és biológiai magyarázatokat nyújtja.
Így S. tárgyalása az érzetek ("tapasztalatok") leírásának két módjáról a 202. oldalon
véleményem szerint sokkal világosabb, ha felismerjük, hogy a pirosat látni vagy
fájdalmat érezni automatikus, csak igaz S1, de amint tudatosan (kb. 500 msec vagy
több) figyelünk rá, "látássá válik, mint", és egy kijelentő (igaz vagy hamis) S2
funkcióvá, amely nyilvánosan kifejezhető a nyelvben (és más testi
izomösszehúzódásokban is). Így a vörössel vagy a fájdalommal azonos S1
"élmény" vs. a vörös vagy a fájdalom S2 "élménye", amint elkezdünk reflektálni rá,
általában egyetlen "élménnyé" olvad össze. Számomra messze a legjobb hely, ahol
megérthetjük ezeket a kérdéseket, még mindig W írásaiban található, kezdve a
BBB-vel és befejezve az OC-vel. Senki más nem írta le ilyen világosan a nyelvi
játékok finomságait. Folyamatosan szem előtt kell tartani a "hiba", "igaz",
"tapasztalat", "megértés", "megismerés", "meglátás", "ugyanaz" stb. homályosságát
és többféle jelentését, de erre csak W volt képes - még S is gyakran megbicsaklik.
És ez nem triviális kérdés - hacsak nem tudjuk egyértelműen újrafogalmazni az
egész p202-t, szétválasztva a csak igaznak tekinthető, nem ítélhető S1-et a kijelentő
S2-től, akkor a viselkedésről semmit sem lehet zavar nélkül mondani. És
természetesen nagyon
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gyakran (azaz általában) a szavakat egyértelmű jelentés nélkül használják - meg
kell határozni, hogy az "igaz" vagy a "következik belőle" vagy a "látni" hogyan
használandó ebben a kontextusban, és W az egyetlen, akiről tudom, hogy ezt
következetesen helyesen teszi.
Ismétlem, a 203-206. oldalon az eredendően szándékos automatikus oksági
diszpozícióról szóló vita számomra csak azért értelmes, mert úgy tekintek rá, mint
az S1 állapotok leírásának egy másik módjára, amely biztosítja a nyersanyagot a
szándékos, tudatos S2 diszpozícióhoz, amelynek biológiai evolúciós szempontból
(és mi más lehetne?) így kell lennie. Így a 212. oldalon tett megjegyzése telitalálat a végső magyarázat (vagy ahogy W ragaszkodik a leíráshoz) csak egy naturalizált
magyarázat lehet, amely leírja, hogyan működik az elme, az akarat, az én és a
szándék, és nem tudja értelmesen kizárni őket mint "valódi" jelenségeket.
Emlékezzünk vissza S híres recenziójára Dennett "Consciousness Explained" című
könyvéről, melynek címe: "Consciousness explained away". És ez még bizarrabbá
teszi, hogy S ismételten kijelenti, hogy nem tudjuk biztosan, hogy van-e szabad
akaratunk, és hogy "posztulálnunk" kell egy ént (p218-219).
Emellett ismét úgy gondolom, hogy S. rossz úton jár (214. o.), amikor azt állítja,
hogy a zűrzavarok a filozófia történelmi hibáinak, például a dualizmusnak,
idealizmusnak, materializmusnak, epifenomenalizmusnak stb. köszönhetőek, és
nem pedig a pszichológiánk hibáira való egyetemes fogékonyságban - "A
fenomenológiai illúzió" (TPI), ahogy ő nevezi, és a nyelv általi megbabonázás,
ahogyan azt W. gyönyörűen leírja. Ahogyan megjegyzi: "A neurobiológiai
folyamatok és a mentális jelenségek ugyanaz az esemény, különböző szinteken
leírva" és "Hogyan okozhatnak tudatos szándékok testi mozgást?". ... Hogyan
mozgathatja meg a kalapács a szöget azáltal, hogy szilárd? ... Ha elemezzük, hogy
mi a szilárdság kauzálisan... ha elemezzük, hogy mi a szándék a cselekvésben
kauzálisan, akkor analóg módon látjuk, hogy nem marad filozófiai probléma".
A megjegyzését (220. o.) "A beszélő csak akkor használhat egy kifejezést
utalásként, ha a referáló kifejezések kimondásában a beszélő bevezet egy olyan
feltételt, amelynek a hivatkozott tárgy megfelel; és az utalás e feltétel teljesülése
révén valósul meg." úgy fordítanám le, hogy "A jelentés egy nyilvánosan
ellenőrizhető teljesülési feltétel (igazságfeltétel) kijelentésével valósul meg". "Azt
hiszem, esik az eső" igaz, ha esik, és hamis egyébként. Továbbá, azt állítanám: "Az
érvelésem lényege, hogy nyelvi gyakorlatunk, ahogyan azt általában értjük, egy
olyan valóságot feltételez, amely a reprezentációinktól függetlenül létezik". (p223)
mint "Életünk egy olyan világot mutat, amely nem függ a mi létezésünktől, és
amelyet nem lehet értelmesen megkérdőjelezni".
Itt az ideje néhány további idézetnek és a nemrégiben megjelent újranyomott
könyvének megvitatásának.
"Filozófia az új évszázadban" (2008) és mint máshol is megismétlem néhány
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megjegyzéseket, hogy más kontextusba helyezze őket.
"Okozhat-e egy gépi folyamat gondolkodási folyamatot? A válasz: igen. Valóban,
csakis egy gépi folyamat okozhat gondolkodási folyamatot, és a 'számítás' nem
egy gépi folyamatot nevez meg; egy olyan folyamatot nevez meg, amely
megvalósítható, és jellemzően meg is valósul egy gépen."" Searle PNC p73
"...egy folyamat számítási folyamatként való jellemzése egy fizikai rendszer
kívülről történő jellemzése; és a folyamat számítási folyamatként való azonosítása
nem a fizika valamely belső tulajdonságát azonosítja, hanem lényegében egy
megfigyelőhöz viszonyított jellemzés."" Searle PNC 95. o.
"A kínai szoba érve megmutatta, hogy a szemantika nem a szintaktika velejárója.
Én most azt a különálló és eltérő érvet állítom, hogy a szintaxis nem a fizika
sajátja." Searle PNC 94. o.
"A homunculus tévedés rekurzív dekompozícióval való kiküszöbölésére tett kísérlet
kudarcot vall, mert a fizikának saját szintaxisát csak úgy kaphatjuk meg, ha egy
homunculust helyezünk a fizikába." Searle PNC 97. o.
"De egy fizikai rendszert, például egy írógépet vagy egy agyat nem lehet
megmagyarázni egy olyan minta azonosításával, amelyet megoszt a számítógépes
szimulációjával, mert a minta létezése nem magyarázza meg, hogy a rendszer
valójában hogyan működik fizikai rendszerként. ... Összefoglalva, az a tény, hogy a
szintaxis attribúciója nem azonosít további oksági erőket, végzetes annak az
állításnak a szempontjából, hogy a programok a megismerés oksági magyarázatát
adják... Csak egy fizikai mechanizmus van, az agy, a maga különböző valós fizikai
és fizikai/mentális oksági leírási szintjeivel." Searle PNC p101-103
"Röviden, a kognitív tudományban használt 'információfeldolgozás' jelentése
túlságosan magas absztrakciós szinten van ahhoz, hogy megragadja a belső
szándékosság konkrét biológiai valóságát... Elvakít bennünket erre a különbségre
az a tény, hogy ugyanaz a mondat 'látom, hogy egy autó jön felém', egyaránt
használható a vizuális szándékosság és a látás számítási modelljének kimenetének
rögzítésére... a kognitív tudományban használt 'információ' értelmében
egyszerűen hamis azt mondani, hogy az agy egy információfeldolgozó eszköz.".
Searle PNC p104-105
"Létezhetnek-e olyan cselekvési okok, amelyek egy racionális ágensre nézve
pusztán az indoklásban közölt tény természeténél fogva, és az ágens vágyaitól,
értékeitől, attitűdjeitől és értékítéleteitől függetlenül kötelezőek? ...Az igazi
paradoxon a
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hagyományos vita az, hogy megpróbálja Hume guillotine-ját, a merev tény-érték
megkülönböztetést olyan szókincsben elhelyezni, amelynek használata már eleve
feltételezi a megkülönböztetés hamisságát." Searle PNC p165-171
"...minden státuszfunkciót és így az egész intézményes valóságot, a nyelv
kivételével, olyan beszédaktusok hozzák létre, amelyeknek logikai formája a
deklaráció...a szóban forgó státuszfunkció formái szinte kivétel nélkül deontikus
hatalmak
kérdései...valamit
jogként,
kötelességként,
kötelezettségként,
követelményként stb. elismerni annyi, mint egy cselekvési okot elismerni...ezek a
deontikus struktúrák teszik lehetővé a vágytól független cselekvési okokat...Az
általános pont nagyon világos: a vágyon alapuló cselekvési okok általános
mezejének megteremtése a vágytól független cselekvési okok rendszerének
elfogadását feltételezte." Searle PNC p34-49
"Az intencionalitás néhány legfontosabb logikai jellemzője kívül esik a
fenomenológia hatókörén, mert nincs közvetlen fenomenológiai valóságuk...
Mivel az értelmességnek az értelmetlenségből való megteremtését nem
tapasztaljuk tudatosan... nem létezik... Ez... a fenomenológiai illúzió." A
fenomenológiai illúzió? Searle PNC p115-117
"A tudat kauzálisan redukálható az agyi folyamatokra... és a tudatnak nincs saját
kauzális ereje a mögöttes neurobiológia kauzális erején kívül... De az oksági
redukálhatóság nem vezet ontológiai redukálhatósághoz... a tudat csak úgy
létezik, ahogyan megtapasztalják... és ezért nem redukálható valamire, aminek
van egy harmadik személyű ontológiája, valami, ami a tapasztalatoktól
függetlenül létezik.". Searle PNC 155-6
"...az elme és a világ közötti alapvető intencionális kapcsolat az elégedettség
feltételeivel kapcsolatos. És egy tétel egyáltalán bármi, ami szándékos viszonyban
állhat a világgal, és mivel ezek a szándékos viszonyok mindig meghatározzák a
kielégülés feltételeit, és egy tétel úgy definiálható, mint bármi, ami elégséges a
kielégülés feltételeinek meghatározásához, kiderül, hogy minden intencionalitás a
tételek kérdése."" Searle PNC p193
Bár S nem mondja ki, és úgy tűnik, nagyrészt nem is tud róla, munkájának nagy
része közvetlenül W munkájából következik, még akkor is, ha gyakran kritizálja
őt. Azt mondani, hogy Searle folytatta W munkáját, nem azt jelenti, hogy az W
tanulmányának közvetlen eredménye, hanem azt, hogy mivel csak EGY emberi
pszichológia létezik (ugyanezen okból kifolyólag csak EGY emberi kardiológia
létezik), ezért bárki, aki pontosan leírja a viselkedést, annak a W által mondottak
valamelyik változatát vagy kiterjesztését kell hangoztatnia (mivel muszáj, ha
mindketten

Elektronikusan elérhető a következő címen:

84

Elektronikusan elérhető a következő címen:

a viselkedés helyes leírása). Úgy találom, hogy az S nagy része előrevetül a W-ben,
beleértve a híres kínai szoba érvének változatait az erős mesterséges intelligencia
ellen, és a kapcsolódó kérdéseket, amelyek a 3-5. fejezetek tárgyát képezik.
Mellesleg, ha a kínai szoba érdekel, akkor érdemes elolvasni Victor Rodych
kitűnő, de gyakorlatilag ismeretlen kiegészítését a CR-ről - "Searle Freed of Every
Flaw". Rodych egy sor kiváló tanulmányt írt W matematikafilozófiájáról is - azaz a
3-ig való számolás axiomatikus 1. rendszerbeli képességének EP-jéről (evolúciós
pszichológia), ahogyan az a matematika végtelen 2. rendszerbeli SLG-jeire
(másodlagos nyelvi játékok) kiterjed.
W meglátásai a matematika pszichológiájával kapcsolatban kiváló belépési
lehetőséget nyújtanak a szándékosságba. Azt is megjegyzem, hogy senki, aki az
erős mesterséges intelligenciát, a behaviorizmus, a számítógépes funkcionalizmus,
a CTM (Computational Theory of Mind) és a dinamikus rendszerelmélet (DST)
sokféle változatát hirdeti, úgy tűnik, nincs tisztában azzal, hogy W Tractatusa az ő
álláspontjuk (azaz a viselkedés (gondolkodás) mint a tények logikai feldolgozása azaz információfeldolgozás - valaha írt legmarkánsabb és legerőteljesebb
kifejtésének tekinthető.) Persze később (de még mielőtt a digitális számítógép
Turing szemében megcsillant volna) W nagyon részletesen leírta, hogy ezek miért
inkoherens leírások az elméről (gondolkodásról, viselkedésről), amelyeket a
pszichológiának kell felváltania (vagy mondhatjuk, hogy élete hátralévő részében
csak ezzel foglalkozott). S azonban alig tesz utalást W előrelátó kijelentésére az
elméről mint mechanizmusról, és annak későbbi munkáiban történő
lerombolására.
W óta S lett a viselkedés e mechanikus nézeteinek legfőbb dekonstruktőre, és talán
a legfontosabb leíró pszichológus (filozófus), de nem veszi észre, hogy W
mennyire megelőzte őt, és nagyjából mások sem (de lásd Proudfoot és Copeland
számos tanulmányát és könyvét W-ről, Turingról és az AI-ról). S munkássága
sokkal könnyebben követhető, mint W-é, és bár van benne némi szakzsargon,
többnyire látványosan világos, ha a megfelelő irányból közelítjük meg. További
részletekért lásd a cikkeimet.
W-hez hasonlóan Searle-t korának legjobb stand-up filozófusaként tartják számon,
írásos munkássága pedig sziklaszilárd és végig úttörő. Az azonban, hogy nem
veszi elég komolyan a későbbi W-t, néhány tévedéshez és zavarhoz vezet. A PNC
7. oldalán kétszer is megjegyzi, hogy az alapvető tényekkel kapcsolatos
bizonyosságunk az állításainkat alátámasztó észérvek elsöprő súlyának
köszönhető, de ahogyan Coliva, DMS és mások megjegyezték, W az "On
Certainty" című könyvében határozottan kimutatta, hogy nincs lehetőségünk
kételkedni az 1. rendszerű észleléseink, emlékeink és gondolataink kizárólag igaz
axiomatikus szerkezetében, mivel ez az ítélet alapja, és maga nem ítélhető meg. A
8. oldal első mondatában azt mondja, hogy a bizonyosság felülvizsgálható, de ez a
fajta "bizonyosság",
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amelyet Bizonyosság2-nek nevezhetünk, az axiomatikus és nem megmásítható
bizonyosságunk (Bizonyosság1) tapasztalaton keresztül történő kiterjesztésének
eredménye, és teljesen más, mivel propozicionális (igaz vagy hamis). Ez
természetesen klasszikus példája a "nyelv által intelligenciánk megbabonázása
elleni küzdelemnek", amelyet W újra és újra bebizonyított. Egy szó - két (vagy sok)
különböző használat.
A 10. oldalon szidja W-t a teoretizálással szembeni ellenszenvéért, de ahogy
fentebb megjegyeztem, a "teoretizálás" egy másik nyelvi játék (LG), és óriási
szakadék tátong egy általános viselkedésleírás között, amely kevés jól kidolgozott
példát tartalmaz, és egy olyan között, amely nagyszámú ilyenből adódik, és amely
nem sok ellenpélda tárgya. Az evolúció a kezdeti időkben egy elmélet volt
korlátozott számú világos példával, de hamarosan csak egy hatalmas példatár
összefoglalása lett, és egy egészen más értelemben vett elmélet. Hasonlóképpen,
egy elmélettel lehet, mint egy összefoglaló ezer oldalnyi W példát és egy tíz
oldalból eredő elméletet.
Ismét a 12. oldalon: a "tudatosság" az 1. rendszer automatizált működésének
eredménye, amely több, egészen különböző értelemben is "szubjektív", és normál
esetben nem a bizonyítékok, hanem a saját esetünkben kizárólag igaz megértés,
mások esetében pedig kizárólag igaz észlelés.
Ahogy a 13. oldalt olvastam, arra gondoltam: "Lehet, hogy kínzó fájdalmat érzek,
és úgy teszek, mintha semmi bajom nem lenne?" Nem! - Ez nem lenne "fájdalom"
ugyanabban az értelemben. "A belső tapasztalatnak szüksége van külső
kritériumokra" (W), és Searle úgy tűnik, ezt nem veszi észre. Lásd W vagy
Johnston.
A következő oldalakat olvasva úgy éreztem, hogy W. sokkal jobban érti az elme és
a nyelv kapcsolatát, mivel sok összefüggésben szinonimának tekinti őket, és műve
az elme briliáns kifejtése, amelyet a nyelvhasználat számos éleslátó példájával
szemléltet. Ahogyan fentebb idéztük: "Ha pedig nem az oksági összefüggésekkel
foglalkozunk, akkor az elme tevékenységei tárulnak elénk". És, amint fentebb
kifejtettem, úgy érzem, hogy a kérdésekre, amelyekkel S. a 3. szakaszt befejezi,
nagyrészt választ kapunk, ha W. OC-jét a két rendszer szempontjából vizsgáljuk.
Hasonlóképpen a tudományfilozófiáról szóló 6. szakasz esetében is. Rodych írt
egy cikket Popper vs. W-ről, amit annak idején kiválónak tartottam, de újra el kell
olvasnom, hogy megbizonyosodjak róla.
Végül, a 25. oldalon tagadhatjuk, hogy az okozatiságról vagy a szabad akaratról
alkotott fogalmaink (nyelvi játékok) bármilyen felülvizsgálata szükséges vagy
akár lehetséges lenne. Az okokért el lehet olvasni a W szinte bármelyik oldalát és a
DMS, Coliva, Hacker stb. nagy részét. Az egy dolog, hogy
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bizarr dolgokat mondani a világról a kvantummechanika, a bizonytalanság stb.
példáival, de az már más kérdés, hogy a szokásos szóhasználatunk szempontjából
bármi relevánsat.
A 31., 36. stb. oldalon ismét szüntelenül találkozunk (a filozófiában és az életben)
azzal a problémával, hogy az azonos szavak elfedik a "hit", "látás" stb. LG-k
közötti hatalmas különbségeket, ahogyan azokat az S1-re alkalmazzák, amely csak
a jelenben lévő mentális állapotokból áll, és az S2-re, amely nem az. A fejezet
további része összefoglalja a "társadalmi ragasztóval" kapcsolatos munkáját, amely
EP, wittgensteini perspektívából nézve az S1 automatikus gyors cselekvései,
amelyek az S2 lassú diszpozícióit hozzák létre, amelyek a személyes fejlődés során
óhatatlanul és univerzálisan kibővülnek a másokkal való automatikus, tudattalan
deontikus kapcsolatok széles skálájává, és önkényesen ezek kulturális variációivá.
A 3-5. fejezetek tartalmazzák jól ismert érveit az elme mechanikus felfogása ellen,
amelyek számomra véglegesnek tűnnek. Egész könyvnyi választ olvastam rájuk,
és egyetértek S-sel abban, hogy mindannyian kihagyják azokat a nagyon egyszerű
logikai (pszichológiai) pontokat, amelyeket ő állít (és amelyeket nagyjából W már
fél évszázaddal korábban, a számítógépek megjelenése előtt megfogalmazott). Az
én megfogalmazásom szerint az S1 tudattalan, gyors, fizikai, kauzális,
automatikus, nem propozicionális, csakis igaz mentális állapotokból áll, míg a
lassú S2 csak olyan cselekvések okaival írható le koherensen, amelyek többékevésbé tudatos viselkedési diszpozíciók (potenciális cselekvések), amelyek
propozicionálisak (T vagy F), vagy azokká válhatnak. A számítógépek és a
természet többi része csak származtatott (tulajdonított) intencionalitással
rendelkezik, amely a perspektívánktól függ, míg a magasabb rendű állatoknak
elsődleges intencionalitásuk van, amely független a perspektívától. Ahogy S és W
értékelik, a nagy irónia az, hogy a pszichológia e materialista vagy mechanikus
redukciói élvonalbeli tudománynak álcázzák magukat, de valójában teljesen
tudományellenesek. A filozófia (leíró pszichológia) és a kognitív pszichológia (a
babonáktól megszabadítva) kéz a kézben járnak, és Hofstadter, Dennett,
Carruthers, Kurzweil stb. az, aki kint marad a hidegben.
A 62. oldal szépen összefoglalja egyik érvét, de a 63. oldal azt mutatja, hogy még
mindig nem engedte el teljesen az üres lapot, amikor a társadalmi tendenciákat az
S2 kulturális kiterjesztéseivel próbálja magyarázni. Mint írásaiban sok más helyen
is, kulturális, történelmi okokat hoz fel a behaviorizmus mellett, de számomra
(ahogy W számára is) teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy az elme mechanikus
szemlélete ugyanabból az okból létezik, mint szinte minden viselkedés - ez EP-nk
alapértelmezett működése, amely magyarázatokat keres arra, amit lassan,
tudatosan végig tudunk gondolni, nem pedig az automatizált S1-ben, amiről
többnyire nem veszünk tudomást. Mint fentebb említettük, Searle ezt TPI-ként írta le.
Ismét a 65. oldalon találom W leírását axiomatikusan örökölt pszichológiánkról és
annak
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kiterjesztések az OC és más műveiben, hogy mélyebbek, mint S (vagy bárki más),
és így NEM vagyunk "biztosak" abban, hogy a kutyák tudatosak, hanem ez nem
lehet kétséges. Lásd a cikk korábbi, az OC-vel és a DMS-szel foglalkozó részét.
Az 5. fejezet szépen lerombolja a CTM-et, LOT-ot stb., megjegyezve, hogy a
"számítás", "információ", "szintaxis", "algoritmus", "logika", "program" stb.
megfigyelő relatív (azaz pszichológiai) kifejezések, és ebben a pszichológiai
értelemben nincs fizikai vagy matematikai jelentésük (COS), de természetesen
vannak más értelmek is, amelyeket a tudomány fejlődésével az utóbbi időben
kaptak. Az embereket megint megbabonázza ugyanannak a szónak a használata,
hogy figyelmen kívül hagyják ezt a hatalmas különbséget a használatában
(jelentésében). Ezek a megjegyzések mind a klasszikus Wittgenstein kiterjesztései,
és ezzel kapcsolatban ajánlom Hutto és Read tanulmányait is.
A 6. fejezet "A fenomenológiai illúzió" (TPI) messze a kedvencem, és miközben
lerombolja ezt a területet, megmutatja mind a legfőbb logikai képességeit, mind
pedig azt, hogy nem képes felfogni mind a későbbi W teljes erejét, mind pedig a
két énnel kapcsolatos legújabb pszichológiai kutatások nagy heurisztikus értékét.
Kristálytisztán látszik, hogy a TPI az S1 automatizmusai iránti feledékenységből
fakad, és abból, hogy az S2 lassú, tudatos gondolkodását nemcsak elsődlegesnek,
hanem minden létezőnek tekinti. Ez a klasszikus Blank Slate vakság. Világos, hogy
W ezt mintegy 60 évvel korábban kimutatta, és ennek okát is megmondta,
mégpedig a velünk született 1. rendszerünk igaz, csakis tudattalan, automatikus
axiomatikus hálózatának elsőbbségében. Mint oly sokan mások, Searle is
körbetáncolja ezt, de soha nem jut el odáig. Nagyon durván, ha a világ
"megfigyelőtől független" jellemzőit S1-nek, a "megfigyelőtől függő" jellemzőit
pedig S2-nek tekintjük, akkor ez nagyon sokat elárul. Ahogy S megjegyzi,
Heidegger és a többiek pontosan fordítva használják az ontológiát, de persze az
EP-jük alapértelmezései miatt szinte mindenki így tesz.
De az igazán fontos dolog az, hogy S nem teszi meg a következő lépést annak
felismerése felé, hogy a TPI nem csak néhány filozófus hibája, hanem az EP-vel
szembeni egyetemes vakság, amely maga is az EP-be van építve. Ezt valóban
majdnem ezekkel a szavakkal mondja ki egy ponton, de ha tényleg megértette,
hogyhogy nem mutat rá ennek a világra gyakorolt óriási következményeire. Ritka
kivételektől eltekintve (pl. a dzsaina tirthankarák, akik több mint 5000 évre
nyúlnak vissza az Indus civilizáció kezdetéig, és legújabban és figyelemre méltó
módon Osho, Buddha, Jézus, Bodhidharma, Da Free John stb.), mindannyian
húsbábok vagyunk, akik a Föld elpusztítására genetikailag programozott
küldetésünkön botorkálunk az életben. Azzal, hogy szinte teljesen el vagyunk
foglalva azzal, hogy a második én S2 személyiségünket arra használjuk, hogy az
S1 infantilis kielégüléseit kielégítsük, megteremtjük a Földi Poklot. Mint minden
szervezetnél, itt is csak a szaporodásról és az ehhez szükséges erőforrások
felhalmozásáról van szó. Igen, nagy a zaj a globális felmelegedésről és az ipari
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a következő évszázadban, de valószínűleg semmi sem fogja megállítani. S1
megírja a darabot, S2 pedig eljátssza azt. Dick és Jane csak játszani akarnak - ez a
mami, ez a papa, ez meg ez meg ez meg ez meg ez a baba. Talán azt
mondhatnánk, hogy a TPI az, hogy emberek vagyunk, és nem csak egy másik
főemlős.
Az én természetéről szóló 7. fejezet jó, de semmi újdonságot nem találtam benne.
A tulajdon dualizmusáról szóló 8. fejezet sokkal érdekesebb, bár többnyire korábbi
munkáinak felelevenítése. A fenti nyitó idézetek közül az utolsó foglalja össze ezt,
és persze az első személyű ontológia kritikai jellegének hangsúlyozása teljesen
wittgensteini. Az egyetlen nagy baklövés, amit én látok, a 158. oldalon a
dualizmus hibáinak üres lap vagy (kulturális) típusú magyarázata, holott
szerintem ez egyértelműen a TPI egy újabb esete - egy olyan hiba, amelyet ő (és
szinte mindenki más is) már sokszor elkövetett, és megismétli a 177. stb. oldalon,
az egyébként kiváló 9. fejezetben. A gének S1-et programozzák, amely (többnyire)
S2-n keresztül húzza a hústermelő bábuk húrjait (összehúzza az izmokat). Vége a
történetnek. Ismét el kellene olvasnia az én vagy DMS W's OC-hez fűzött
megjegyzéseimet, így a p171. oldal alján és a p172. oldal tetején lévő "jó okunk van
hinni" kifejezést "tudja" kifejezésre változtatja (a csak igaz értelemben vett).
A 169. oldalon ismét egy kritikus pontra hívjuk fel a figyelmet. "Tehát, valamit
mondani és jelenteni két feltétel kielégítését foglalja magában. Először is az
elégedettség feltétele, hogy a kimondás létrejöjjön, másodszor pedig, hogy maga a
kimondás is elégedettségi feltételekkel rendelkezzen"." Ennek egyik megközelítése
az, hogy a tudattalan automatikus 1. Rendszer aktiválja a 2. Rendszer magasabb
kérgi tudatos személyiségét, olyan torokizom-összehúzódásokat idézve elő,
amelyek arról tájékoztatnak másokat, hogy bizonyos módon látja a világot,
amelyek potenciális cselekvésekre kötelezik. Hatalmas előrelépés a nyelv előtti
vagy proto-nyelvi interakciókhoz képest, amelyekben csak durva izommozgások
voltak képesek nagyon korlátozott információkat közvetíteni a szándékokról, és S
hasonlóan fogalmaz a 10. fejezetben. A gének S1-et programozzák, amely
(többnyire) S2-n keresztül húzza a hústestű bábuk húrjait (összehúzza az
izmokat). A történet vége. Ismét el kellene olvasnia az én és DMS, Coliva, Andy
Hamilton stb. hozzászólásaimat W OC-hez, így a p171. oldal alján és a p172. oldal
tetején lévő "jó okunk van azt hinni" szöveget "tudja" (csak igaz értelemben).
Utolsó fejezetének, "A tétel egységének" (korábban nem publikált) szintén nagy
hasznára válna W "A bizonyosságról" című művének vagy DMS különböző
könyveinek és dolgozatainak elolvasása, mivel ezek világossá teszik a különbséget
az S1-et leíró csak igaz mondatok és az S2-t leíró igaz vagy hamis tételek között.
Ez számomra sokkal jobb megközelítésnek tűnik, mint az, hogy S az S1
észleléseket tételesnek tekinti, mivel azok csak azután válnak T vagy F értékűvé,
hogy az ember elkezd róluk S2-ben gondolkodni. Azonban az a megállapítása,
hogy a tételek
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lehetővé teszik a tényleges vagy potenciális igazság és hamisság, a múlt és a jövő
és a fantázia kijelentéseit, és így hatalmas előrelépést jelentenek a nyelv előtti vagy
proto-nyelvi társadalomhoz képest. Ahogy ő fogalmaz: "A tétel egyáltalán bármi,
ami képes meghatározni egy elégedettségi feltételt... és az elégedettségi feltétel...
az, hogy ilyen és ilyen a helyzet". Vagy, hozzá kell tennünk, hogy lehet, lehetett
vagy képzelhető, hogy ez a helyzet.
Összességében a PNC jó összefoglalása annak a sok lényeges előrelépésnek, ami
Wittgensteinhez képest S fél évszázados munkásságából fakad, de véleményem
szerint W még mindig felülmúlhatatlan, ha egyszer megérted, amit mond. Ideális
esetben együtt kellene olvasni őket: Searle-t a világos, koherens próza és az
általánosítások miatt, W éleslátó példáival és briliáns aforizmáival illusztrálva. Ha
sokkal fiatalabb lennék, írnék egy könyvet, ami pontosan ezt teszi.
"A státuszfunkciók tehát a társadalmat összetartó ragasztóanyag. A kollektív
intencionalitás hozza létre őket, és úgy működnek, hogy deontikus hatalmakat
hordoznak... Magát a nyelvet leszámítva, az egész intézményes valóságot és így
bizonyos értelemben az egész emberi civilizációt olyan beszédaktusok hozzák
létre, amelyek a Deklarációk logikai formájával rendelkeznek... az egész emberi
intézményes valóságot (a státuszfunkciós deklarációkkal azonos logikai formájú)
reprezentációk hozzák létre és tartják fenn, beleértve azokat az eseteket is,
amelyek nem a deklarációk explicit formájú beszédaktusok".
Searle MSWp11-13
"A hiedelmek, akárcsak az állítások, lefelé vagy az elme (vagy a szó) világra
illeszkedő irányával rendelkeznek. A vágyaknak és szándékoknak pedig, akárcsak
a parancsoknak és ígéreteknek, felfelé vagy a világtól az elméhez (vagy szóhoz)
való illeszkedés iránya van. A hiedelmeknek vagy észleléseknek, akárcsak az
állításoknak, azt kell ábrázolniuk, hogy a dolgok hogyan vannak a világban, és
ebben az értelemben illeszkedniük kell a világhoz; az elme-világ közötti
illeszkedés irányával rendelkeznek. A konatív-akarati állapotok, mint például a
vágyak, az előzetes szándékok és a cselekvésbeli szándékok, mint például a
parancsok és az ígéretek, a világ-elme illeszkedési irányt mutatják. Nem azt kell
ábrázolniuk, hogy a dolgok hogyan vannak, hanem azt, hogy szeretnénk, ha
lennének, vagy azt, hogy hogyan szándékozunk elérni, hogy legyenek... E két
képességen kívül van még egy harmadik, a képzelet, amelyben az állítmányi
tartalomnak nem kell úgy illeszkednie a valósághoz, ahogyan a megismerés és az
akarat állítmányi tartalmának illeszkednie kell... a világra vonatkozó
elkötelezettséget elhagyjuk, és olyan állítmányi tartalmunk van, amelynek nincs
semmilyen elkötelezettsége arra, hogy bármelyik illeszkedési irányban ábrázolja.".
Searle MSWp15
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"Ahogyan a szándékos állapotok esetében is különbséget tehetünk az állam típusa
között.
...és az állapot tartalma... tehát a nyelvelméletben különbséget tehetünk a
beszédaktus típusa között, amelyről van szó... és a propozicionális tartalom
között... a szándékos állapotok esetében ugyanaz a propozicionális tartalom más
pszichológiai móddal, a beszédaktusok esetében pedig más illokúciós erővel vagy
típussal. Továbbá, ahogyan a meggyőződéseim lehetnek igazak vagy hamisak, és
így az elme-világ irányú illeszkedéssel rendelkeznek, úgy a kijelentéseim is
lehetnek igazak vagy hamisak, és így a szó-világ irányú illeszkedéssel
rendelkeznek. És ahogyan a vágyaim vagy szándékaim sem lehetnek igazak vagy
hamisak, hanem különböző módon lehetnek kielégítettek vagy kielégítetlenek,
úgy a parancsaim és ígéreteim sem lehetnek igazak vagy hamisak, hanem különböző
módon lehetnek kielégítettek vagy kielégítetlenek - úgy gondolhatunk minden olyan
intencionális állapotra, amelynek egész mondattartalma és illeszkedési iránya van,
mint kielégítési feltételeik reprezentációira. Egy hiedelem az igazságfeltételeit, egy
vágy a teljesülési feltételeit, egy szándék a megvalósulási feltételeit reprezentálja...
A szándékos állapot a kielégülési feltételeit reprezentálja... Az emberek tévesen azt
feltételezik, hogy minden mentális reprezentációnak tudatosan elgondoltnak kell
lennie... de a reprezentáció fogalma, ahogy én használom, funkcionális és nem
ontológiai fogalom. Bármi, aminek kielégítési feltételei vannak, ami az
intencionalitásra jellemző módon sikeres vagy sikertelen lehet, definíció szerint
kielégítési
feltételeinek
reprezentációja...
a
társadalmi
jelenségek
intencionalitásának
struktúráját
a
kielégítési
feltételeik
elemzésével
elemezhetjük.". Searle MSW p28-32
"A beszédaktusok első négy típusának pontos analógiái vannak a szándékos
állapotokban: az asszertíveknek megfelelnek a hiedelmek, a direktíváknak
megfelelnek a vágyak, a komitiváknak megfelelnek a szándékok, az
expresszíveknek pedig az érzelmek és más szándékos állapotok egész sora, ahol a
Presup illeszkedés magától értetődőnek tekinthető. A Declarationsnak azonban
nincs prelingvisztikai analógja. A prelilingvisztikus intencionális állapotok nem
hozhatnak létre tényeket a világban azáltal, hogy ezeket a tényeket már létezőként
reprezentálják. Ehhez a figyelemre méltó teljesítményhez nyelvre van szükség."
MSW 69. o.
"A beszélő jelentése... az elégedettség feltételeinek az elégedettség feltételeire való
ráerőltetése. Az erre való képesség az emberi kognitív képességek döntő eleme. A
nyelvhasználathoz elengedhetetlenül szükséges, hogy egyszerre két szinten
tudjunk gondolkodni. Az egyik szinten a beszélő szándékosan hoz létre egy fizikai
megnyilatkozást, de egy másik szinten a megnyilatkozás reprezentál valamit. És
ugyanez a kettősség fertőzi meg magát a szimbólumot is. Egyik szinten
ugyanolyan fizikai tárgy, mint bármelyik másik. Egy másik szinten jelentése van:
egyfajta állapotot képvisel." MSW 74. o.
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"...ha egyszer van nyelv, elkerülhetetlen, hogy deontológia legyen, mert nincs mód
arra, hogy egy nyelv konvenciói szerint végrehajtott explicit beszédaktusokat
tegyünk anélkül, hogy kötelezettségeket hoznánk létre. Ez nemcsak a
kijelentésekre, hanem minden beszédaktusra igaz." MSW 82. o.
Ez felvet egy másik pontot, ami W-ben kiemelkedő, de S tagadja, hogy csak
leírásokat tudunk adni, de elméletet nem. S ragaszkodik ahhoz, hogy elméleteket
ad, de természetesen az "elmélet" és a "leírás" is nyelvi játék, és nekem úgy tűnik,
hogy S elmélete általában W leírása - egy rózsa más néven..... W azt akarta
mondani, hogy azáltal, hogy ragaszkodunk az olyan szemléletes példákhoz,
amelyekről mindannyian tudjuk, hogy igazak a viselkedésünkről szóló
beszámolók, elkerüljük az olyan elméletek futóhomokját, amelyek MINDEN
viselkedésről (MINDEN nyelvi játékról) próbálnak számot adni, míg S
általánosítani akar, és elkerülhetetlenül tévútra téved (több példát is hoz a saját
hibáira a PNC-ben). Ahogy S és mások végtelenül módosítják elméleteiket, hogy
számot adjanak a sokféle nyelvi játékról, számos példán keresztül egyre közelebb
jutnak a viselkedés leírásához, ahogyan W is tette.
Az elsődleges nyelvi játékok (PLG-k) az önkéntelen, Rendszer 1, gyors
gondolkodású, tükörneuron-, csak igaz, nem propozicionális, mentális állapotaink
- észleléseink és emlékeink és reflexív cselekedeteink ("akarat") - egyszerű
automatizált megnyilatkozásai, beleértve a Rendszer 1 Igazságokat és az UA1 --Az
Ügynökség 1 megértése-- és az Érzelmek1 - mint az öröm, a szeretet, a harag -,
amelyek kauzálisan leírhatók, míg az evolúciósan későbbi másodlagos nyelvi
játékok (SLG-k) az önkéntes, Rendszer 2, lassú gondolkodás, mentalizáló
neuronok, tesztelhető igaz vagy hamis, propozicionális, Igazság2 és UA2 és
Érzelmek2 - öröm, szeretet, gyűlölet, a diszpozicionális (és gyakran
kontrafaktuális) képzelet, feltételezés, szándék, gondolkodás, tudás, hit stb.
kifejezései vagy leírásai., amelyek csak okokkal írhatók le (azaz tény, hogy a
Rendszer2 neurokémiai, atomfizikai, matematikai leírására tett kísérletek
egyszerűen értelmetlenek - lásd W sok példát és Searle jó értekezéseit erről).
Az 1. rendszer automatizmusai nem írhatók le az okok szempontjából (pl,
"Azért látom ezt almának, mert..."), hacsak nem akarsz indoklást adni az EP, a
genetika, a fiziológia szempontjából, és ahogy W már többször bebizonyította,
értelmetlen "magyarázatokat" adni azzal a feltétellel, hogy a jövőben lesz értelme...
"Semmi sincs elrejtve" - most vagy soha.
Erőteljes heurisztika a viselkedés és a tapasztalat szétválasztása 1. és 2.
szándékosságra (pl. Gondolkodás 1 és Gondolkodás 2, Érzelmek 1 és Érzelmek 2
stb.), sőt 1. igazságokra (T csak axiómák) és 2. igazságokra (empirikus
kiterjesztések vagy tapasztalati kiterjesztések).

Elektronikusan elérhető a következő címen:

92

Elektronikusan elérhető a következő címen:

"Tételek", amelyek az 1. igazságok logikai kiterjesztéséből következnek.) W
felismerte, hogy
"Semmi sincs elrejtve" - vagyis az egész pszichológiánk és az összes filozófiai
kérdésre adott válasz itt van a nyelvünkben (az életünkben), és a nehézség nem az,
hogy megtaláljuk a válaszokat, hanem hogy felismerjük, hogy mindig itt vannak
előttünk - csak abba kell hagynunk a mélyebb keresést.
Az itt szereplő gondolatok már megjelentek, és semmi sem lesz meglepetés azok
számára, akik figyelemmel kísérték Searle munkásságát.
Úgy érzem, hogy W. jobban érti az elme és a nyelv kapcsolatát, mivel sok
összefüggésben szinonimának tekinti őket, és munkája az elme briliáns kifejtése,
amelyet a nyelvhasználat számos éleselméjű példájával szemléltet. Ahogyan
fentebb idéztük: "Ha pedig nem az oksági összefüggésekkel foglalkozunk, akkor
az elme tevékenységei állnak előttünk nyitva". Lehet tagadni, hogy az oksági
okozatról vagy a szabad akaratról alkotott fogalmaink (nyelvi játékaink)
bármilyen felülvizsgálata szükséges vagy akár lehetséges lenne. Az okokért el
lehet olvasni a W bármelyik oldalát. Egy dolog bizarr dolgokat mondani a világról
a kvantummechanika, a bizonytalanság stb. példáival, de egy másik dolog bármi
olyat mondani, ami a normális szóhasználatunk szempontjából releváns.
A deontikus struktúrák vagy "társadalmi ragasztó" az S1 automatikus gyors
cselekvései, amelyek az S2 lassú diszpozícióit hozzák létre, amelyek a személyes
fejlődés során óhatatlanul kibővülnek a másokkal való automatikus, tudattalan,
egyetemes kulturális deontikus kapcsolatok széles skálájává (S3). Bár ez az én
viselkedésem előzménye, azt hiszem, hogy eléggé leírja S munkáját.
Számomra elég nyilvánvalónak tűnik (ahogyan W számára is az volt), hogy az
elme mechanikus szemlélete ugyanazon okból létezik, mint majdnem minden
viselkedés - ez EP-nk alapértelmezett működése, amely magyarázatokat keres
arra, amit lassan, tudatosan végig tudunk gondolni, nem pedig az automatizált S1ben, amiről többnyire nem veszünk tudomást (TPI). W leírását axiomatikusan
öröklött pszichológiánkról és annak kiterjesztését az OC és más 3. korszakos
műveiben mélyebbnek találom, mint S (vagy bárki más) leírását, és így NEM
"biztosak" vagyunk abban, hogy a kutyák tudatosak, hanem inkább nem lehet
(nem lehet) kételkedni benne.
Most pedig tekintsük át Searle sokéves munkájának briliáns összefoglalását a
társadalmat összetartó "társadalmi ragasztó" logikai szerkezetéről, ahogyan azt a
"Making the Social World" (2010) című művében megfogalmazta.
Az S által sok évvel ezelőtt bevezetett kritikus fogalom az elégedettségi feltételek
(COS).
Elektronikusan elérhető a következő címen:

93

Elektronikusan elérhető a következő címen:

a gondolatainkra (S2 tételeire), amelyeket W hajlamnak vagy cselekvési
diszpozíciónak nevezett - sokan még mindig a helytelen "propozicionális
attitűdök" kifejezéssel illetik. A COS-t S sok helyen magyarázza, például a PNC
169. oldalán: "Tehát valamit mondani és jelenteni két feltétel teljesülését jelenti.
Először is az a megelégedettségi feltétel, hogy a kijelentés létrejön, másodszor
pedig, hogy maga a kijelentésnek is legyenek megelégedettségi feltételei".
Ahogyan S. a PNC-ben fogalmaz: "A kijelentés egyáltalán bármi, ami
meghatározhatja a kielégülés feltételét... és a kielégülés feltétele... az, hogy ilyen és
ilyen a helyzet". Vagy, hozzá kell tenni, hogy lehet, lehet, hogy volt, vagy lehet,
hogy úgy képzeljük el, hogy ez a helyzet, ahogyan azt az MSW-ben világossá
teszi. Ami a szándékokat illeti: "Ahhoz, hogy a szándék kielégüljön, magának a
szándéknak kauzálisan kell működnie a cselekvés létrejöttében". (MSWp34).
A legtöbbeknek nagy hasznára válik W "On Certainty" vagy az "RPP1 és 2" vagy
DMS két könyvének elolvasása az OC-ről (lásd a kritikáimat), mivel ezek világossá
teszik a különbséget az S1-et leíró, csak igaz mondatok és az S2-t leíró igaz vagy
hamis mondatok között. Ez számomra sokkal jobb megközelítésnek tűnik, mint
az, hogy S az S1 észleléseket (legalábbis munkájának egyes helyein)
propozicionálisnak tekinti, mivel azok csak azután válhatnak T vagy F
(aspektuális, ahogy S itt nevezi őket), miután az ember elkezd róluk S2-ben
gondolkodni. A PNC-ben azonban meggyőző az a megállapítása, hogy a
propozíciók lehetővé teszik a tényleges vagy potenciális igazság és hamisság, a
múlt és jövő és a fantázia kijelentéseit, és így hatalmas előrelépést jelentenek a
nyelv előtti vagy proto-nyelvi társadalomhoz képest.
S gyakran írja le azt a kritikus igényt, hogy egy esemény különböző leírási szintjeit
vegyük észre, így az IA (Intention in Action) esetében "különböző leírási szintjeink
vannak, ahol az egyik szintet az alacsonyabb szinten lévő viselkedés konstituálja...
a reláció útján konstitutív mellett a reláció útján kauzális is van". (p37).
Tehát, felismerve, hogy az S1 csak felfelé kauzális és tartalom nélküli (hiányzik
belőle a "reprezentáció" vagy "információ"), míg az S2-nek van "tartalma" és lefelé
kauzális (lásd pl. Hutto és Myin "Radical Enactivism" című művét), a
következőképpen változtatnám meg a 39. oldal "Összefoglalva" kezdetű és a 40.
oldalon "az elégedettség feltételeivel" végződő bekezdéseit.
Összefoglalva, az érzékelést, az emlékezetet és a reflexív szándékokat és
cselekvéseket ("akaratot") az S1 igaz-csak axiomatikus EP automatikus működése
okozza. Az előzetes szándékokon és cselekvésbeli szándékokon keresztül
megpróbáljuk összhangba hozni azt, ahogyan a dolgokat szeretnénk, hogy
legyenek, azzal, ahogyan azt gondoljuk, hogy azok vannak. Látnunk kell, hogy a
hit, a vágy (és a képzelet-vágyak időben eltolva és így a szándéktól függetlenítve)
és a lassan gondolkodó, később kifejlődött második énünk egyéb S2
propozicionális diszpozíciói teljes mértékben függnek (rendelkeznek a
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COS in) a CSR (Causally Self Reflexive) gyors automatikus primitív igaz csak
reflexív S1. A nyelvben és talán a neurofiziológiában is vannak köztes vagy kevert
esetek, mint például a szándék (előzetes szándékok) vagy az emlékezés, ahol a
COS-szal (azaz az S1-gyel) való kauzális kapcsolat időben eltolódik, mivel a
múltat vagy a jövőt képviselik, ellentétben az S1-gyel, amely mindig a jelenben
van. A két rendszer egymásba táplálkozik, és gyakran a tanult deontikus
kulturális kapcsolatok zökkenőmentesen hangszerelik őket, így a normális
tapasztalatunk az, hogy tudatosan irányítunk mindent, amit teszünk. Az életünket
uraló kognitív illúzióknak ezt a hatalmas arénáját S "Fenomenológiai illúzióként"
írta le.
Ezt a csodálatos fejezetet azzal zárja, hogy írásaiban talán tizedik alkalommal
ismétli meg azt, amit én egy nagyon alapvető hibának tartok, amit szinte
mindenkivel megoszt - azt a gondolatot, hogy a "szabad akarat" tapasztalata
"illuzórikus" lehet. Mind W. 3. korabeli munkáiból, mind a kortárs pszichológia
megfigyeléseiből nagyon egyenesen és kérlelhetetlenül következik, hogy az
"akarat", az "én" és a "tudat" axiomatikusan igaz, csakis az 1. rendszer elemei,
akárcsak a látás, a hallás stb. és nincs lehetőség (értelmezhetőség) arra, hogy
bizonyítsuk (értelmet adjunk) hamisságuknak. Amint azt W számtalanszor
csodálatosan világossá tette, ezek az ítélkezés alapját képezik, és így nem ítélhetők
meg. S alapvetően ugyanezt az érvet érti és használja más kontextusokban (pl.
szkepticizmus, szolipszizmus) sokszor, ezért elég meglepő, hogy nem látja ezt az
analógiát. Gyakran elköveti ezt a hibát, amikor olyan dolgokat mond, mint hogy
"jó bizonyítékunk" van arra, hogy a kutyánk tudatos stb. A pszichológiánk
kizárólag igaz axiómái nem evidensek. Itt van az egyik legjobb leíró pszichológus
W óta, tehát ez nem egy hülye hiba.
A deontikáról szóló összefoglalója az 50. oldalon fordításra szorul. Így "Szükség
van a kollektív intencionalitás prelilingvisztikai formájára, amelyre a nyelvi
formák épülnek, és szükség van a társalgás kollektív intencionalitására ahhoz,
hogy az elköteleződést megtegyük" sokkal világosabb, ha kiegészítjük a
következővel: "Az S1 prelingvisztikai axiomatikája alapozza meg az S2 (azaz a mi
EP-nk) nyelvi diszpozícióit, amelyek érésünk során alakulnak ki kulturális
megnyilvánulásaikká".
Mivel a státuszfüggvény-deklarációk központi szerepet játszanak a deontikában,
kritikus fontosságú megérteni őket, ezért elmagyarázza a "funkció" fogalmát,
amely itt releváns. "A funkció olyan ok, amely egy célt szolgál... Ebben az
értelemben a funkciók intencionalitás-relatívak és ezért tudatfüggőek... a
státuszfunkciók... megkövetelik... egy státusz kollektív bevezetését és elismerését"
(59. o.).
Ismét a következő fordítást javaslom: "A nyelv intencionalitását a
Elektronikusan elérhető a következő címen:

95

Elektronikusan elérhető a következő címen:

az emberi lények intrinsikus, vagy elmétől független intencionalitását" (66. o.),
mivel "S2 nyelvi, tudatos diszpozicionalitását S1 tudattalan axiomatikus reflexív
funkciói hozzák létre" (68. o.). Vagyis szem előtt kell tartani, hogy a viselkedést a
biológia programozza.
Ugyanakkor határozottan tiltakozom a 66-67. oldalon és máshol az írásaiban tett
kijelentései ellen, miszerint az S1 (azaz az emlékek, észlelések, reflexes aktusok)
propozicionális (azaz igaz-hamis) struktúrával rendelkezik. Ahogy fentebb és
sokszor más recenziókban is megjegyeztem, kristálytisztán látszik, hogy W-nek
igaza van, és ez alapvető a viselkedés megértéséhez, hogy csak S2 proposicionális,
S1 pedig axiomatikus és csak igaz. Mindkettőnek van COS és Directions of Fit
(DOF), mert az S1 genetikus, axiomatikus intencionalitása generálja az S2-ét, de ha
S1 ugyanabban az értelemben propozicionális lenne, az azt jelentené, hogy a
szkepticizmus érthető, visszatérne a káosz, ami W előtt filozófia volt, és valójában
a társadalmi élet (és talán az egész állati élet, attól függően, hogy mit tekintünk
"propozíciónak") nem lenne lehetséges. Ahogy W számtalanszor megmutatta, és
ahogy a biológia oly világosan mutatja, az életnek a bizonyosságon kell alapulnia automatizált, öntudatlan, gyors reakciókon. Azok az organizmusok, amelyek
mindig kételkednek és szünetet tartanak a gondolkodásban, elpusztulnak (nem
tudnának fejlődni).
A megjegyzéseivel ellentétben (70. o.) nem tudok elképzelni egy olyan nyelvet,
amelyből hiányoznak a szavak az anyagi tárgyakra, mint ahogyan nem tudok
elképzelni egy olyan vizuális rendszert sem, amely nem látja őket, mert a látás első
és legalapvetőbb feladata a világ tárgyakra tagolása, és így a nyelvé, hogy leírja
őket. Hasonlóképpen nem látok problémát abban sem, hogy a tárgyak
kiemelkednek a tudati mezőben, sem abban, hogy a mondatok szavakra
tagolódnak. Hogyan is lehetne ez másként a mi evolúciós történelmünkkel
rendelkező lények esetében?
A 72. oldalon és máshol segít emlékezni arra, hogy a kifejezések a primitív
az S1 reflexív PLG-i, míg a reprezentációk az S2 diszpozíciós SLG-i.
A 79. oldalon a "So far" kezdetű és a "heard before" végződésű második
bekezdéshez egy másik fordítás szükséges a Filozófiából angolra. "A jelentést úgy
közvetítjük, hogy egy nyilvános nyelvet beszélünk, amely szavakból áll,
szintaxisú mondatokban".
A 105. oldalon található 4. és 5. kérdésére, amely a nyelv és az írás különleges
természetére vonatkozik, a következőket válaszolnám: "Azért különlegesek, mert a
hangizmok rövid hullámhosszú rezgései sokkal nagyobb sávszélességű
információátvitelt tesznek lehetővé, mint más izmok összehúzódásai, és ez a
vizuális információ esetében átlagosan több nagyságrenddel nagyobb.".
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A 106. oldalon a 2. kérdésre (Hogyan ússzuk meg - azaz miért működik) adott
általános válasz az EP és az S1, és az a kijelentése, hogy "Ebben a könyvben az
expozícióm fő stratégiája az, hogy megpróbálom az ismerős dolgokat furcsának és
feltűnőnek tűntetni", természetesen klasszikus Wittgenstein. A következő oldalon
szereplő állítása, miszerint nincs általános válasz arra, hogy az emberek miért
fogadják el az intézményeket, egyértelműen téves. Ugyanazért fogadják el őket,
amiért mindent - az EP-jük az inkluzív alkalmasság eredménye. Ez
megkönnyítette a túlélést és a szaporodást az EEA-ban (Environment of
Evolutionary Adaptation). Minden, ami fizikailag és szellemileg jellemez minket, a
genetikában éri el a mélypontját. Minden homályos beszéd itt (pl. 114. o.) az "extra
nyelvi konvenciókról" és az "extra szemantikai szemantikáról" valójában az EP-re
és különösen az S1 tudattalan automatizmusaira vonatkozik, amelyek minden
viselkedés alapját képezik. Igen, ahogy W sokszor mondta, a legismertebb éppen
ezért láthatatlan.
S felvetése (115. o.), miszerint a nyelv elengedhetetlen a játékokhoz, bizonyára
téves. Teljesen analfabéta siketnémák tudnának kártyázni, focizni, sőt sakkozni is,
de természetesen minimális számolási képességre lenne szükség. Egyetértek azzal
(121. o.), hogy a színlelés és a képzelet képessége (pl. a kontrafaktuális vagy az időés térváltoztatással járó "mintha" fogalmak) teljes mértékben egyedülállóan emberi
képességek, és kritikusak a magasabb rendű gondolkodáshoz. De még itt is
számos állati előzmény van (ahogyan lennie kell), mint például a rituális harcok és
párzási táncok pózolása, a párzási helyek díszítése a bodzamadaraknál, az
anyamadarak szárnytöréses színlelése, a majmok hamis riasztási kiáltásai, a
zsákmányukból harapó "tisztább" halak és a sólyom- és galambstratégiák (csalók)
szimulációja számos állatnál.
A racionalitásról szóló értekezéséhez (126. és azt követő oldalak) további
fordításra van szükség. Ha azt mondjuk, hogy a gondolkodás propozicionális, és
igaz vagy hamis "ténybeli entitásokkal" foglalkozik, akkor ez azt jelenti, hogy ez
egy tipikus S2 diszpozíció, amely tesztelhető, szemben az S1 csak igaznak
tekinthető automatikus kognitív funkcióival.
A "Free Will, Rationality and Institutional Facts" című könyvében aktualizálja a
"Rationality in Action" című klasszikus könyvének egyes részeit, és új
terminológiát hoz létre a gyakorlati okok formális apparátusának leírására, amit
nem találok túl szerencsésnek. "Ténybeli entitások" nem tűnnek különbözőnek a
diszpozícióktól, és a "motivátor" (vágy vagy kötelesség), az "effektor" (testizmok),
a "konstituáló" (beszédizmok) és a "teljes ész" (minden releváns diszpozíció),
legalábbis itt nem tűnik úgy, hogy hozzájárulna a tisztánlátáshoz (p126-132).
Itt meg kellene tennünk valamit, ami ritkán történik meg az emberi viselkedésről szóló
vitákban, és emlékeztetnünk kellene magunkat a biológiájára. Az evolúció az
Elektronikusan elérhető a következő címen:

inkluzív fitnesz által programozta

97

Elektronikusan elérhető a következő címen:

az S1 tudattalan gyors reflexív oksági cselekvései, amelyek gyakran az S2 tudatos
lassú gondolkodását váltják ki (amelyet gyakran az S3 kulturális kiterjesztései
módosítanak), és amely olyan cselekvési okokat hoz létre, amelyek gyakran a testés/vagy beszédizmok aktiválódását eredményezik az S1 által okozott cselekvések
által. Az általános mechanizmus mind a neurotranszmisszió, mind pedig az agy
célzott területein lévő különböző neuromodulátorok változásai révén valósul meg.
Ez is tűnhet ízléstelennek, de megvan az az erénye, hogy tényeken alapul, és a
magasabb rendű gondolkodásunk összetettségét tekintve nem hiszem, hogy egy
általános leírás sokkal egyszerűbbé válna. Az általános kognitív illúzió (amit S
"Fenomenológiai illúziónak" nevez) az, hogy S2 tudatosan hozta létre a cselekvést
olyan okokból, amelyekkel teljes mértékben tisztában vagyunk, és amelyek felett
mi rendelkezünk, de aki ismeri a modern biológiát és pszichológiát, az tudja, hogy
ez a nézet nem hiteles.
Ismét megismétlek néhány kulcsfontosságú fogalmat. Egy másik S által tisztázott
gondolat a Vágytól független cselekvési okok (DIRA). S-nek az MSW 127. oldalán
található összefoglalóját a gyakorlati észről a következőképpen fordítanám le:
"Engedünk a vágyainknak (genetikailag programozott szükséglet az agy
kémiájának megváltoztatására), amelyek jellemzően tartalmazzák a Vágy Független okok a cselekvésre (DIRA - azaz a térben és időben eltolt vágyak),
amelyek olyan viselkedési diszpozíciókat eredményeznek, amelyek előbb-utóbb
általában olyan izommozgásokhoz vezetnek, amelyek a mi inkluzív fitneszünket
szolgálják (a gének fokozott túlélése önmagunkban és a közeli rokonainkban).". És
a 129. oldalon található leírását arról, hogy hogyan hajtjuk végre a DIRA2-t (azaz a
DIRA nyelvi játékát a 2. rendszerben), így fogalmaznám újra: "A paradoxon
feloldása az, hogy a hosszú távú inkluzív fittséget szolgáló tudattalan DIRA1
létrehozza a tudatos DIRA2-t, amely gyakran felülírja a rövid távú személyes
azonnali vágyakat." Az ágensek valóban tudatosan hozzák létre a DIRA2 közeli
okait, de ezek a tudattalan DIRA1 (a végső ok) nagyon korlátozott kiterjesztései.
Obama és a pápa segíteni akarnak a szegényeken, mert ez "helyes", de a végső ok
az agyuk kémiájában bekövetkezett változás, amely növelte távoli őseik inkluzív
fitneszét (és pl. az Amerikát és a világot pusztító neomarxista harmadik világbeli
szupremácia is).
Az evolúció az inkluzív fitnesz révén programozta az S1 tudattalan gyors reflexív
ok-okozati cselekvéseit, amelyek gyakran az S2 tudatos lassú gondolkodását
eredményezik, amely cselekvések okait hozza létre, amelyek gyakran a testés/vagy beszédizmok aktiválását eredményezik az S1 által okozott cselekvéseket.
Az általános mechanizmus mind a neurotranszmisszió, mind az agy célzott
területein lévő neuromodulátorok változásai révén valósul meg. Az általános
kognitív illúzió (amelyet S "fenomenológiai illúziónak", Pinker "üres táblának",
Tooby és Cosmides pedig "standard társadalomtudományi modellnek" nevez) az,
hogy S2 tudatosan hozta létre a cselekvést olyan okok miatt, amelyekkel teljesen
tisztában vagyunk és amelyek felett mi rendelkezünk, de bárki, aki ismeri a
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modern biológiát és a modern társadalomtudományi modelleket, azt gondolhatja,
hogy a cselekvés nem a mi hibánk.
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A pszichológia láthatja, hogy ez a nézet nem hiteles.

Így a következőképpen fordítanám le a gyakorlati észről szóló összefoglalóját a 127.
oldalon: "Mi
engedni vágyainknak (meg kell változtatni az agy kémiáját), amelyek jellemzően a
Vágyakozás
-független cselekvési okok (DIRA- azaz térben és időben eltolt vágyak,
leggyakrabban a kölcsönös altruizmus), amelyek olyan viselkedési diszpozíciókat
eredményeznek, amelyek előbb-utóbb általában olyan izommozgásokhoz
vezetnek, amelyek a mi inkluzív fitneszünket (a gének fokozott túlélését szolgálják
önmagunkban és a közeli rokonainkban)".
Ellentétben S. 128. oldalon tett megjegyzésével, úgy gondolom, ha megfelelően
definiáljuk, a DIRA univerzális a magasabb rendű állatokban, és egyáltalán nem
csak az emberre jellemző (gondoljunk csak a tyúkanyóra, amely megvédi a
fiókáját a rókától), ha az S1 automatikus nyelv előtti reflexeit (azaz a DIRA1-t) is
beleszámítjuk, de az S2 vagy a DIRA2 magasabb rendű DIRA-jai, amelyekhez
nyelvre van szükség, bizonyosan csak az emberre jellemzőek. Ez számomra egy
alternatív és világosabb leírásának tűnik a 129. oldal alján található
"magyarázatának" (ahogy W javasolta, ezeket sokkal jobb lenne "leírásnak"
nevezni) annak a paradoxonnak, hogy hogyan vagyunk képesek önkéntesen
végrehajtani a DIRA2-t (azaz az S2 vágyait és azok kulturális kiterjesztéseit).
Vagyis: "A paradoxon feloldása az, hogy a vágytól független okok felismerése
megalapozhatja a vágyat, és így kiválthatja a vágyat, még akkor is, ha logikailag
nem elkerülhetetlen, hogy ezt tegyék, és empirikusan nem általános, hogy ezt
tegyék" lefordítható így: "A paradoxon feloldása az, hogy a hosszú távú inkluzív
alkalmasságot szolgáló tudattalan DIRA1 generálja a tudatos DIRA2-t, amely
gyakran felülírja a rövid távú személyes azonnali vágyakat". Hasonlóképpen, az
erről a kérdésről szóló, 130-31. oldalon található értekezéséhez - az EP, RA, IF, S1
(Evolúciós pszichológia, Kölcsönös altruizmus, Inkluzív fitnesz, 1. rendszer) az,
ami megalapozza azS2 diszpozícióit és az ebből következő cselekedeteket.
Az 140. oldalon azt kérdezi, hogy miért nem kaphatjuk a deontikát a biológiából,
de természetesen a biológiából kell kapnunk, hiszen nincs más lehetőség, és a fenti
leírás megmutatja, hogyan történik ez. Állításával ellentétben a legerősebb
hajlamok mindig érvényesülnek (definíció szerint, különben nem a legerősebb), de
a deontika azért működik, mert a RA és az IF veleszületett programozása felülírja
a közvetlen személyes rövid távú vágyakat. A természet és a neveltetés, az S1 és
S2 összekeverése kiterjed a 143. oldalon található 2. és 3. következtetésre is. Az
ágensek valóban létrehozzák a DIRA2 közeli okait, de ezek nem akármilyenek,
hanem - kevés vagy egyáltalán nem létező kivételtől eltekintve - a DIRA1 (a végső
ok) nagyon korlátozott kiterjesztései. Ha tényleg úgy gondolja, hogy a deontikát
kizárólag a tudatos döntéseinknek tulajdonítja, akkor a "Fenomenológiai illúzió"
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(TPI) áldozatává válik, amelyet olyan szépen lerombolt az azonos című klasszikus
tanulmányában (lásd a PNC-ről írt recenziómat). Amint fentebb megjegyeztem, az
implicit megismeréssel kapcsolatos legújabb kutatások hatalmas tömege létezik.
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leleplezve a személyiségünket alkotó kognitív illúziókat. A TPI nem pusztán egy
ártalmatlan filozófiai tévedés, hanem a biológiánkkal szembeni egyetemes
feledékenység, amely azt az illúziót kelti, hogy mi irányítjuk az életünket, a
társadalmat és a világot, és ennek következménye az ipari civilizáció szinte biztos
összeomlása a következő 150 évben.
Helyesen jegyzi meg, hogy az emberi racionalitásnak nincs értelme a "rés" nélkül
(valójában 3 résről van szó, amelyekről már többször beszélt). Vagyis szabad
akarat (azaz választás) nélkül valamilyen nem triviális értelemben értelmetlen
lenne az egész, és helyesen jegyezte meg, hogy elképzelhetetlen, hogy az evolúció
létrehozhatott és fenntarthatott egy szükségtelen, genetikailag és energetikailag
drága színjátékot. De mint szinte mindenki más, ő sem látja a kiutat, és ezért ismét
azt sugallja (133. o.), hogy a választás talán illúzió. Ezzel szemben W-t követve
teljesen világos, hogy a választás az axiomatikus S1 csakis igaz reflexív
cselekvéseink része, és nem kérdőjelezhető meg ellentmondás nélkül, mivel az S1 a
megkérdőjelezés alapja. Normál esetben nem kételkedhetsz abban, hogy ezt az
oldalt olvasod, mivel a tudatosságod a kételkedés alapja.
Most pedig tekintsük át röviden Searle legújabb könyvét, a 'Seeing Things As They
Are' (A dolgok olyannak látása, amilyenek) címűt.
(STATA-2015). További megjegyzésekért lásd a teljes áttekintést.
Amint az minden filozófiától elvárható, rögtön nagy bajban vagyunk, mert a 4.
oldalon az "észlelés" és a "tárgy" kifejezések úgy szerepelnek, mintha valamilyen
normális értelemben használnánk őket, de mi filozófiát csinálunk, tehát oda-vissza
fogunk hullámozni a nyelvi játékok között, és esélyünk sincs arra, hogy a
mindennapi játékainkat megkülönböztessük a különböző filozófiai játékoktól.
Ismét elolvashatod Bennett és Hacker 'Neuroscience and Philosophy' vagy
'Philosophical Foundations of Neuroscience' című könyvének egy részét, hogy
megértsd ezt. Sajnos, mint majdnem minden filozófus, Searle (S) még mindig nem
fogadta el a két rendszer keretrendszerét, így sokkal nehezebb a dolgok tisztán
tartása, mint kellene.
A 6. oldalon a Hinni és az Állítani a 2. rendszer része, amely nyelvi, deliberatív,
lassú, nincs pontos előfordulási ideje, és az "esik az eső" a nyilvános kielégítési
feltételük (COS2) (Wittgenstein tranzitív) - azaz, ez propozicionális és
reprezentációs, nem pedig mentális állapot, és csak okok alapján tudjuk érthetően
leírni , míg a vizuális tapasztalat (VisExp) az 1-es rendszer, és így megköveteli (az
érthetőséghez, a józansághoz), hogy esni fog (ez a COS1), és van egy
meghatározott előfordulási ideje, gyors (általában 500msec alatt van), nem
tesztelhető (Wittgenstein csak igaz vagy intranzitív), és nem nyilvános,
automatikus és nem nyelvi, azaz, nem propozicionális és nem prezentációs, és
csak a mentális állapot okai szempontjából írható le. Annak ellenére, hogy
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erről a 7. oldalon, miután szétzúzta a borzalmas (de még mindig elég népszerű)
"propozicionális attitűd" kifejezést, azt mondja, hogy az észlelésnek van
propozicionális tartalma, de egyetértek W-vel abban, hogy S1 csak igaz, és ezért
nem lehet propozicionális az S2-hez hasonló értelemben, ahol a propozíciók
nyilvános kijelentések (COS), amelyek igazak vagy hamisak.
A 12. oldalon ne feledjük, hogy az 1. rendszer (S1) automatizmusát írja le, majd
megjegyzi, hogy a világ leírásához csak ismételni tudjuk a leírást, amit W úgy
jegyzett meg, mint ami a nyelv korlátait mutatja. Az utolsó mondat a p13 bekezdés
közepén a bekezdés végéig fordításra szorul (mint a filozófia nagy része!), így a "A
szubjektív tapasztalatnak van egy tartalma, amelyet a filozófusok intencionális
tartalomnak neveznek, és a intencionális tartalom specifikációja megegyezik
annak a tényállásnak a leírásával, amelyet a intencionális tartalom bemutat stb.".
Én azt mondanám, hogy "Az észlelések az 1. rendszer mentális állapotai, amelyek
csak a 2. rendszer nyilvános nyelvén írhatók le". És amikor azzal fejezi be, hogy
ismét megjegyzi a hit leírásának és az észlelésünk leírásának egyenértékűségét,
akkor megismétli azt, amit W már régen megjegyzett, és ami annak köszönhető,
hogy az S1 nem nyelvi, és hogy a leírás, a hit, a tudás, a várakozás stb. mind
különböző pszichológiai vagy intencionális módok vagy ugyanazokkal a
szavakkal játszott nyelvi játékok.
A 23. oldalon privát "élményekre" hivatkozik, de a szavak S2-ek, és nyilvános
eseményeket írnak le, így ami indokolja a szóhasználatunkat a "privát
élményekre" (azaz S1), az csak azok nyilvános megnyilvánulásai (S2) lehetnek azaz a nyelv, amit mindannyian használunk a nyilvános aktusok leírására, mivel
még a magam részéről sem tudok semmilyen módot arra, hogy a nyelvet valami
belső dologhoz kapcsoljam. Ez természetesen W érve a magánnyelv lehetősége
ellen. Azt is többször említi, hogy X hallucinációja ugyanaz, mint X látása, de mi
lehet ennek a tesztje azon kívül, hogy hajlamosak vagyunk ugyanazokat a
szavakat használni? Ebben az esetben definíció szerint ugyanazok, így ez az érv
üresen cseng.
A 35. oldalon felül ismét helyesen támadja a "propozicionális attitűd" használatát,
amely nem a mondathoz való viszonyulás, hanem a nyilvános COS-hoz, azaz a
tényhez vagy az igazságtevőhöz való viszonyulás (diszpozíció). Majd azt mondja:
"Ha például látok egy embert magam előtt, akkor a tartalom az, hogy van előttem
egy ember. A tárgy maga az ember. Ha ennek megfelelő hallucinációm van, akkor
az észlelési élménynek van tartalma, de nincs tárgya. A tartalom a két esetben
pontosan ugyanaz lehet, de atartalom jelenléte nem jelenti a tárgy jelenlétét." Én
ezt úgy látom, hogy a "tárgy" normális esetben a világban van, és létrehozza a
mentális állapotot (S1), és ha ezt szavakba foglaljuk, akkor COS2-vel S2 lesz belőle
(azaz nyilvános igazságalkotó), és ez valóban magával vonja a nyilvános tárgyat,
de egy hallucináció (vagy közvetlen agyi ingerlés stb.) esetében a "tárgy" csak az
agyi aktivációból eredő hasonló mentális állapot.
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Ahogy W megmutatta nekünk, a nagy hiba nem az észlelés, hanem a nyelv
megértésében rejlik - a filozófia minden problémája pontosan ugyanaz: nem
sikerül alaposan megvizsgálni, hogyan működik a nyelv egy adott kontextusban,
hogy világos COS-t kapjunk.
A 61. oldal közepén látjuk, hogy itt és mindenhol milyen zűrzavarok keletkeznek,
ha nem tudjuk elkülöníteni az S1-et és az S2-t. Vagy nem szabad az S1
reprezentációira hivatkoznunk, vagy legalább R1-nek kell neveznünk őket, és fel
kell ismernünk, hogy nincs nyilvános COS-juk - azaz nincs COS2.
A p63-on a nem-leválaszthatóság csak azt jelenti, hogy az S1 okozatos
automatikus funkciója, és nem az S2 átgondolt, önkéntes funkciója. Ez a vita a
következő oldalon folytatódik, de természetesen az egész könyvre és az egész
filozófiára vonatkozik, és nagyon sajnálatos, hogy Searle és a
viselkedéstudományok szinte valamennyi képviselője nem tud a 21. századba
lépni, és nem tudja használni a két rendszer terminológiáját, amely oly sok
átláthatatlan kérdést nagyon világossá tesz. Hasonlóképpen, amikor nem értik
meg, hogy mindig csak az a kérdés, hogy tudományos vagy filozófiai kérdésről
van-e szó, és ha filozófiai, akkor melyik nyelvi játékot játsszák, és mi a COS a
kérdéses kontextusban.
A 64. oldalon azt mondja, hogy az "élmény" a fejében van, de ez csak a kérdés ahogy W világossá tette, hogy nincs magánnyelv, és ahogy Bennett és Hacker az
egész idegtudományi közösséget felelősségre vonja -, a "tapasztalat" normál
használatban csak nyilvános jelenség lehet, amelyre vonatkozóan közös
kritériumokat használunk, de mi a tesztje annak, hogy nekem van-e élményem a
fejemben? Itt legalábbis van egy olyan kétértelműség, amely másokhoz vezet.
Sokan úgy gondolják, hogy ezek nem számítanak, sokan úgy gondolják, hogy
igen. Valami történik az agyban, de ez egy tudományos neurofiziológiai kérdés, és
bizonyára az "élmény" vagy a "láttam egy nyulat" alatt soha nem a
neurofiziológiát értjük. Nyilvánvalóan ez nem tudományos vizsgálat kérdése,
hanem a szavak érthető használatának kérdése.
A 65. oldalon az indexikus, a nem elválasztható és a prezentációs csak további
filozófiai zsargon, amelyet az 1. rendszer helyett azok használnak, akik nem
fogadták el a viselkedés leírására szolgáló kétrendszeres keretrendszert (azaz
szinte mindenki). Hasonlóképpen, a következő oldalakon, ha felismerjük, hogy a
"tárgyak és állapotok", a "vizuális élmények", a "teljesen determinált" stb. csak
nyelvi játékok, ahol el kell döntenünk, hogy mik a COS-ok, és hogy ha csak az S1
és S2 tulajdonságait tartjuk szem előtt, akkor mindez teljesen világossá válik, és
Searle és mindenki más abbahagyhatja a "küzdelmet a kifejezéssel". Így (p69) a
"valóság determinált" csak annyit jelent, hogy az észlelések S1, és így a mentális
állapotok, itt és most, automatikus, kauzális, nem tesztelhető (csak igaz, azaz nincs
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tesztek) stb., míg a hiedelmek, mint minden diszpozíció S2, tehát nem mentális
állapotok, nem rendelkeznek meghatározott idővel, okai és nem okozatai vannak,
COS-szal tesztelhetőek stb.
A 70. oldalon megjegyzi, hogy az észlelési cselekvés szándékai (az én
terminológiámban IA1) az S1 reflexív aktusainak (az én terminológiámban A1)
részei, amelyek az S2 reflexívvé vált aktusaiból (az én terminológiámban S2A)
eredhetnek.
A p74 p75 alján az 500 msec-ot gyakran a látás (S1) és a látás mint (S2) közötti
hozzávetőleges választóvonalnak tekintik, ami azt jelenti, hogy S1 az észlelést az
S2 magasabb agykérgi központjaiba továbbítja, ahol azokat megfontolásra és
nyelvi kifejezésre kerülhetnek.
A 100-101. oldalon a "szubjektív látómező" az S2 és az "objektív látómező" az S1, és
a "semmit sem látunk" az S2-ben azt jelenti, hogy nem ugyanabban az értelemben
játszunk a látás nyelvi játékával, mint az S1 esetében, és valóban, a filozófia és a
tudomány egy jó része (pl. a fizika) más lenne, ha az emberek felismernék, hogy
nyelvi játékokat játszanak, és nem tudományt csinálnak.
A 107. oldalon "az érzékelés átlátszó", mert a nyelv S2, az S1 pedig nem
rendelkezik nyelvvel, mivel automatikus és reflexív, így amikor azt mondom,
hogy mit láttam, vagy hogy leírjam, amit láttam, csak azt tudom mondani, hogy
"láttam egy macskát". Erre W már régen rámutatott, mint a nyelv korlátainak
megmutatására.
A P110 középsőt le kell fordítani a SearleSpeakből a TwoSystemsSpeak nyelvre,
hogy "Mivel a prezentációs vizuális intencionalitás a reprezentáció egy alfaja, és
mivel minden reprezentáció aspektusok alatt történik, a vizuális prezentációk
mindig egyes aspektusok alatt fogják prezentálni a kielégítési feltételeiket, mások
alatt nem." legyen "Mivel S1 percepciói az S2-nek prezentálják az adataikat, amely
nyilvános COS-szal rendelkezik, beszélhetünk S1-ről úgy, mintha az is nyilvános
COS-szal rendelkezne". A 111. oldalon a "feltétel" az S2 nyilvános COS-ára utal,
azaz azokra az eseményekre, amelyek igazzá vagy hamiszá teszik az állítást, az
"alacsonyabb rendű" és a "magasabb rendű" pedig S1-re és S2-re utal.
A 112. oldalon az alapcselekvés és az alapérzékelés izomorfikus, mivel S1 az
adatait az S2-nek továbbítja, amely csak úgy tud cselekvéseket generálni, hogy
visszaadja az S1-nek az izmok összehúzódását, és az alacsonyabb szintű érzékelés
(P1) és a magasabb szintű érzékelés (P2) csak azonos kifejezésekkel írható le, mivel
S1 és S2 leírására csak egy nyelv létezik. A p117 alján sokkal kevésbé lenne
rejtélyes, ha elfogadná a két rendszer keretrendszerét, így a "belső kapcsolat"
helyett a kielégülés feltételeivel (az én COS1-em), az észlelést csak úgy jegyezné
meg, mint az S1 automatizmusa
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ami egy mentális állapotot okoz.
A 120. oldalon arról van szó, hogy az "oksági láncoknak" nincs magyarázó erejük,
mert az "ok" nyelvi játékainak csak S1 vagy más, nem pszichológiai
természetjelenségek esetében van értelme, míg a szemantika S2, és csak a
magasabb rendű emberi viselkedés okairól beszélhetünk érthetően. Ennek egyik
megnyilvánulási formája a 'jelentés nem a fejünkben van', ami más nyelvi
játékokba bonyolít bennünket.
A 121. oldalon azt mondani, hogy egy észlelés (S1) számára lényeges, hogy COS1
("az élmény") van benne, csupán az észlelés nyelvi játékának feltételeit írja le - ez
egy automatikus kauzális mentális állapot (P1), amikor az 1. rendszerről
beszélünk.
A 122. oldalon azt gondolom, hogy "Először is, az, hogy valami piros az
ontológiailag objektív világban, azt jelenti, hogy képes ontológiailag szubjektív
vizuális tapasztalatokat okozni, mint ez." nem koherens, mivel nincs semmi, amire
hivatkozhatnánk "ez", így ezt így kellene megfogalmazni: "Először is, az, hogy
valami piros, csak azt jelenti, hogy hajlamosít arra, hogy "pirosnak" nevezzem" mint mindig, a szakzsargon egyáltalán nem segít, és a bekezdés többi része is
felesleges.
A 123. oldalon a "háttérdiszpozíció" az S1 automatikus, kauzális, mentális
állapota, és ahogy én, W-vel, DMS-szel és másokkal egyetértésben már sokszor
elmondtam, ezeket nem lehet érthetően "előfeltevéseknek" nevezni, mivel ezek
öntudatlanul aktivált "zsanérok", amelyek az előfeltevések alapját képezik.
A VII. és VIII. fejezet (vagy az egész könyv, vagy a magasabb rendű viselkedés
vagy a szűkebb értelemben vett filozófia nagy része ) címe lehetne "Az S1 kauzális,
automatikus, nem nyelvi átmeneti mentális állapotainak és S2 okos, tudatos, tartós
nyelvi gondolkodásának kölcsönhatását leíró nyelvi játékok", és a háttér nem
feltételezés, és nem is vehető természetesnek, hanem a mi axiomatikus, csakis igaz
pszichológiánk (a "zsanérok" vagy "cselekvési módok" W "On Certainty" című
művében), amelyek minden feltételezés alapját képezik. Amint az
észrevételeimből kitűnik, úgy gondolom, hogy az egész szakasz, a két rendszer
keretrendszerének és W OC-ben foglalt meglátásainak hiányában, zavaros abban a
feltételezésben, hogy az érzékelés "magyarázatát" mutatja be, holott a legjobb
esetben is csak azt tudja leírni, hogyan működik az érzékelés nyelve különböző
kontextusokban. Csak azt tudjuk leírni, hogyan használják a "piros" szót, és ezzel
vége, és a szakasz utolsó mondatára azt mondhatnánk, hogy ahhoz, hogy valami
"piros alma" legyen, csak annyit kell tennünk, hogy általában mindenki ugyanazt
a szót használja.
Ha már a zsanérokról beszélünk, szomorú és kissé furcsa, hogy a Searle nem
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sokan ((pl. DMS (Danielle Moyal-Sharrock) egy jeles kortárs filozófus és vezető Wszakértő)) a modern filozófia legnagyobb felfedezésének tartják - W
forradalmasította az ismeretelméletet "A bizonyosságról" című művében, mivel
senki sem tud többé a régi módon filozófiát vagy pszichológiát csinálni anélkül,
hogy ne tűnne elavultnak és zavarosnak. És bár Searle egész pályafutása során
szinte teljesen figyelmen kívül hagyta az 'On Certainty'-t, 2009-ben (azaz 6 évvel e
könyv megjelenése előtt) felszólalt egy szimpóziumon, amelyet a brit Wittgenstein
Társaság tartott róla, és amelynek a DMS volt a házigazdája, tehát minden
bizonnyal tisztában van azzal a nézettel, amely forradalmasította éppen azokat a
témákat, amelyeket itt tárgyal. Nem hiszem, hogy ez a találkozó megjelent volna, de
az előadása letölthető a Vimeóról. Úgy tűnik, egy öreg kutya esete, aki nem tud új
trükköket tanulni. Bár valószínűleg több új területet járt be a magasabb rendű
viselkedés leíró pszichológiájában, mint bárki más Wittgenstein óta (kivéve talán
Peter Hackert, akinek az írásai meglehetősen sűrűek, és az Emberi természetről
szóló 3 kötete nagyon friss), ha egyszer megtanult egy utat, hajlamos rajta
maradni, mint mindannyian. Mint mindenki, ő is a francia repertoire szót használja,
amikor van egy könnyebben kiejthető és betűzhető angol szó, a "repertory", és a
kínos "he/she" vagy a fordítottan szexista "she", amikor mindig lehet használni a
"they" vagy "them" szót. Magasabb intelligenciájuk és műveltségük ellenére az
akadémikusok is birkák, és szinte mindannyian követik az alsóbb osztálybeli
félművelteket nemcsak a rossz angol nyelvbe, hanem a neomarxista harmadik
világbeli szupremáciai fasizmusba is.
A fejezet végéig tartó IX. szakasz ismét megmutatja, hogy milyen nagyon
átláthatatlan és kínos nyelvi játékokba kényszerülünk, amikor megpróbáljuk leírni
(nem pedig megmagyarázni, ahogy W világossá tette) az S1 tulajdonságait (azaz
eljátszani az "elsődleges tulajdonságok" leírására használt nyelvi játékokat), és
hogy ezek hogyan táplálják az adatokat az S2-be (azaz a másodlagos
tulajdonságokba), amely aztán vissza kell, hogy táplálja az S1-et, hogy
cselekvéseket generáljon. Azt is megmutatja, hogy milyen hibákat követünk el, ha
nem értjük meg Wittgenstein "A bizonyosságról" című művében bemutatott
egyedülálló nézetét a "zsanér-episztemológiáról". Ahhoz, hogy megmutassam,
mennyivel világosabb ez a kettős rendszer terminológiájával,azegész fejezetet (és a
könyv nagy részét) újra kellene írnom. Mivel itt már többször is átírtam
fejezeteket, és gyakran Searle más könyveiről írt recenzióimban is, csak néhány
rövid példát hozok.
A 129. oldalon található mondat: "A valóság nem függ a tapasztalattól, hanem
éppen ellenkezőleg. A szóban forgó valóság fogalma már magában foglalja azt a
kauzális képességet, hogy bizonyos fajta tapasztalatokat produkáljon. Tehát az ok,
amiért ezek a tapasztalatok piros tárgyakat mutatnak be, az az, hogy maga a piros
tárgy ténye magában foglalja az ilyen jellegű tapasztalatok létrehozásának
képességét. Az egyenes vonalnak lenni magában foglalja azt a képességet, hogy
ezt a másfajta tapasztalatot produkálja. A végeredmény az, hogy az organizmusok
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Úgy is ki lehet fejezni, hogy "S1 adja a bemenetet S2-nek, és a 'piros' szó
használatának módja minden kontextusban COS-nak minősül, így e szavak
meghatározott módon történő használata az, amit pirosnak látni jelent. Normál
esetben nem "úgy tűnik", hogy pirosat látunk, egyszerűen csak pirosat látunk, és a
"úgy tűnik" kifejezést használjuk olyan esetek leírására, amikor kétségünk van.".
A 130. oldalon "A kérdésünk most a következő: Van-e lényegi kapcsolat a világ
dolgainak jellege és tapasztalataink jellege között?" lefordítható így: "Hasznosak
(konzisztensek)-e köznapi nyelvi játékaink (S2) az észlelés (S1) leírásában?".
A X. szakasz "A visszafelé vezető út" első bekezdése talán a legfontosabb a
könyvben, mivel az egész filozófia számára döntő fontosságú annak megértése,
hogy az S2 és az S1 között nem lehet pontos 1:1 kapcsolat vagy redukció, mivel
egy adott esemény (mentális állapot, azaz észlelés, emlékezet stb.) nyelvi
leírásának számos módja van. Innen ered a viselkedés (nyelv, gondolkodás)
tökéletes megragadásának látszólagos lehetetlensége algoritmusokban (az "erős
mesterséges intelligencia" reménytelensége), vagy az agy adott neuronális
mintázatából való extrapoláció a sokféle aktusra (nyelvi játékok - azaz szavak
korlátlan kontextusban), amelyeket annak leírására használunk. A "Visszafelé
vezető út" az S2 nyelve (COS), amelyet az S1 leírására használunk. Ismétlem, úgy
gondolom, hogy a két rendszer keretrendszerének elmulasztása ezt meglehetősen
zavarossá, ha nem is átláthatatlanná teszi. Természetesen ezt a hibát szinte
mindenkivel megosztja. Searle már korábban is nyilatkozott erről, és mások is (pl.
Hacker, W különböző kontextusokban), de úgy tűnik, hogy a legtöbb filozófus és
majdnem minden tudós számára elkerülte a figyelmét.
Searle megint csak nem érti a lényeget a XI. és X12. szakaszban - nem "látszik" és
nem is "látszik", hogy pirosat látunk, vagy "látszik", hogy van egy emlékünk, vagy
"feltételezünk" egy kapcsolatot a tapasztalat és a szó között, hanem mint minden
észlelés és emlék esetében, amelyek az 1. rendszer veleszületett axiomatikus,
csakis igaz mentális állapotát alkotják, csak a tapasztalat van meg, és "ez" csak
akkor válik "piros"-á stb., amikor a 2. rendszer a köznyelvben ezzel a szóval ebben
a kontextusban leírja. Tudjuk, hogy piros, mivel ez egy zsanér - pszichológiánk
axiómája, amely automatikus cselekvésünk, és amely a feltételezések vagy ítéletek
vagy előfeltevések alapja, és amelyet nem lehet értelmesen megítélni, tesztelni
vagy megváltoztatni. Ahogy W oly sokszor rámutatott, az S1-ben elkövetett hiba
egészen más jellegű, mint az S2-ben elkövetett hiba. Nem lehetséges magyarázat csak leírni tudjuk, hogyan működik, és így nincs lehetőségünk arra, hogy nem
triviális "magyarázatot" kapjunk a magasabb rendű pszichológiánkról. Mint
mindig, Searle is elköveti azt a gyakori és végzetes hibát, hogy azt hiszi, jobban
érti a viselkedést (a nyelvet), mint Wittgenstein. Egy évtizednyi W, S és sok más
olvasása után úgy találom, hogy W "éleslátó példái", aforizmái és trialógusai
általában nagyobb megvilágítást nyújtanak, mint a szószátyárságok.
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bárki más fejtegetései.
"Nem szabad semmiféle elméletet felállítanunk, nem szabad, hogy bármi
hipotetikus legyen a megfontolásainkban. Minden magyarázatot el kell hagynunk,
és helyette csak a leírásnak kell állnia." (PI 109).
A 135. oldalon az érzékelés leírásának egyik módja az, hogy az esemény vagy
tárgy olyan neuronális aktivációs mintázatot (mentális állapotot) okoz, amelynek
önreflexív COS1-je az, hogy egy vörös rózsát látunk magunk előtt, és egy normális
angolul beszélő személy számára megfelelő kontextusban ez az
izomösszehúzódások aktiválásához vezet, ami a "látok egy vörös rózsát" szavakat
eredményezi, amelyek COS2-je az, hogy ott egy vörös rózsa van. Vagy egyszerűen
az S1 megfelelő kontextusban S2-t eredményez. Tehát a 136. oldalon azt
mondhatjuk, hogy S1 S2-hez vezet, amelyet ebben a kontextusban a 'sima' szóval
fejezünk ki, amely leírja (de soha nem 'magyarázza'), hogy a 'sima' nyelvi játéka
hogyan működik ebben a kontextusban, és lefordíthatjuk: "Az alapcselekvések és
alapérzékelések esetében az intencionális tartalom belsőleg kapcsolódik a
kielégülés feltételeihez, még akkor is, ha nem intencionalista módon jellemzik,
mert az F érzékelt tulajdonságnak lenni abban áll, hogy képes ilyen típusú
tapasztalatokat okozni. A cselekvés esetében pedig az ilyen típusú tapasztalatok
abban a képességükben állnak, hogy ilyen típusú testi mozgást idéznek elő." mint
"Az alapvető észlelések (S1) automatikusan (belsőleg) vezethetnek alapvető
reflexszerű cselekvésekhez (A1) (pl. az ujj megégetése a kar visszahúzásához
vezet), ami csak ezután kerül a tudatosságba, hogy aztán reflektálható és nyelvileg
leírható legyen (S2).
A 150. oldalon a lényeg az, hogy a következtetés, akárcsak a tudás, az ítéletalkotás,
a gondolkodás, egy S2 diszpozíció, amelyet nyilvános COS-okkal kifejezett
nyelvben fejeznek ki, amelyek informatívak (igaz vagy hamis), míg az észlelések
nem informatívak (lásd a Hutto és Myin első könyvéről írt kritikámat), S1
automatizált válaszai, és nincs értelmes módja annak, hogy S1-ben nyelvi játékot
játsszunk a következtetéssel. A fák és minden, amit látunk, S1 néhány száz msecig vagy úgy, majd általában belépnek S2-be, ahol nyelvi kötődést kapnak
(aspektuális forma vagy seeing as).
Ami a 151. és azt követő oldalakat illeti, szomorú, hogy Searle, a későbbi W-re
való figyelmetlenségének részeként, úgy tűnik, soha nem hivatkozik a színszavak
talán legbehatóbb elemzésére, amely W "Remarks on Colour" című művében
található, és amely hiányzik szinte minden, a témával kapcsolatos vitából, amit
eddig láttam. A kérdés csak az, hogy hogyan játszunk a színszavakkal és az
'ugyanaz', 'más', 'tapasztalat' stb. szavakkal ebben a nyilvános nyelvi kontextusban
(igaz vagy hamis állítások-COS2), mert a privátban (S1) nincs nyelv és nincs
jelentés. Tehát nem számít (kivéve az idegtudósoknak), hogy mi történik az S1
mentális állapotaiban, hanem csak az, hogy mit mondunk róluk, amikor belépnek
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napnál világosabb, hogy a Földön élő mind a 7,8 milliárd embernek kissé eltérő az
idegi aktivációs mintázata, amikor vöröset lát, és hogy az S1 és S2 között nem
lehetséges tökéletes korreláció. Ahogy fentebb megjegyeztem, minden filozófus és
tudós számára elengedhetetlenül fontos, hogy ezt tisztázzuk.
Ami az "agy a dézsában" (p157) esetét illeti, amennyiben megzavarjuk vagy
megszüntetjük az S1 és S2 normális kapcsolatait, elveszítjük a szándékosság nyelvi
játékait. Ugyanez vonatkozik az intelligens gépekre is, és W ezt a helyzetet több
mint 80 évvel ezelőtt véglegesen leírta.
"Csak egy élőlényről és arról, ami hasonlít (úgy viselkedik, mint) egy élő emberre,
lehet azt mondani: vannak érzései; lát; vak; hall; süket; tudatos vagy öntudatlan".
(PI 281)
6. fejezet: igen, a diszjunktivizmus (mint majdnem minden filozófiai tézis)
inkoherens, és az a tény, hogy ez és más abszurditások virágzanak saját tanszékén,
sőt néhány korábbi diákja körében is, akik kiváló jegyeket kaptak az elmefilozófia
óráin, talán azt mutatja, hogy a legtöbbekhez hasonlóan ő is túl korán hagyta abba
Wittgenstein-tanulmányait.
A 188. oldalon igen, a verifikált látás és a "tudás" (azaz K1) ugyanaz, hiszen S1
csak igaz - azaz a gyors, axiomatikus, kauzálisan önreflexív, automatikus mentális
állapotok, amelyeket csak az S2 lassú, deliberatív köznyelvi játékokkal lehet leírni.
A p204 -5. oldalon a reprezentáció mindig egy aspektus alatt van, mivel a
gondolkodáshoz, a tudáshoz stb. hasonlóan ez is az S2 egy nyilvános COS-sel
rendelkező diszpozíciója, amely végtelenül változó.
Ismétlem, úgy gondolom, hogy a két rendszer keretrendszerének használata
nagyban leegyszerűsíti a vitát. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy az S1
"reprezentációját" használjuk a "prezentációkra", akkor azt kell mondanunk, hogy
az R1-nek COS1-je van, amelyek átmeneti neurofiziológiai mentális állapotok, és így
teljesen különböznek az R2-től, amelynek COS2-je (aspektuális alakzatok)
nyilvános, nyelvileg kifejezhető állapotok, és a tudattalan mentális állapotok
fogalma illegitim, mivel az ilyen nyelvi játékoknak nincs egyértelmű értelme.
Sajnos, a 211. oldalon Searle, talán tizedszerre írásaiban (és végtelenül sokszor
előadásaiban), azt mondja, hogy a "szabad akarat" lehet illuzórikus, de ahogy a 30as évektől kezdve W megjegyezte, nem lehet koherensen tagadni vagy megítélni a
"zsanérokat", mint például azt, hogy van választásunk, sem azt, hogy látunk,
hallunk, alszunk, kezünk van stb., mivel ezek a szavak kifejezik a mi igaz-csak
axiómáinkat.
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pszichológia, a cselekvés alapjául szolgáló automatikus viselkedésünk.
219. o. alul és 222. o. felül - W volt az, aki a "Bizonyosságról" című művében
csúcsosodó munkájában rámutatott arra, hogy a viselkedésnek nem lehet
bizonyítási alapja, és hogy annak alapja a mi állati bizonyosságunk vagy
viselkedésmódunk, amely a kétség és a bizonyosság alapja, és nem lehet kétségbe
vonni (S1 zsanérjai). Azt is többször megjegyezte, hogy az alapvető
észleléseinkben (S1) lévő "tévedés", amelynek nincs nyilvános COS-ja és nem
vizsgálható (ellentétben az S2-vel), ha jelentős vagy tartósan fennáll, nem további
vizsgálathoz, hanem őrülethez vezet.
Fenomenalizmus p227 top: Lásd a "Filozófia az új évszázadban" című
könyvemben Searle "A fenomenológiai illúzió" című kitűnő esszéjéhez fűzött
részletes megjegyzéseimet. Még csak nem is indokolt, hogy az ember
magánélményeit "jelenségnek", "látásnak" vagy bármi másnak nevezze. Amint W
híres módon megmutatta nekünk, a nyelv csak nyilvános, tesztelhető tevékenység
lehet (nincs magánnyelv). És a 230. oldalon a probléma nem az, hogy az "elmélet"
"úgy tűnik", hogy nem megfelelő, hanem az, hogy (mint a legtöbb, ha nem minden
filozófiai elmélet) inkoherens. Olyan nyelvet használ, amelynek nincs egyértelmű
COS-ja. Ahogy W hangsúlyozta, mi csak leírni tudunk - a tudósok azok, akik
elméleteket alkothatnak.
A lényeg az, hogy ez egy klasszikus Searle - szuper, és valószínűleg legalább olyan
jó, mint amilyet bárki más tud produkálni, de nem érti a későbbi Wittgenstein
alapvető felismeréseit, és nem érti a két gondolkodási rendszer keretét, ami
zseniálissá tehette volna.
Ismét megjegyzem, hogy W érdekes feloldást kínált néhány ilyen "rejtélyre" azzal,
hogy felvetette, hogy egyes "mentális jelenségek" (azaz a nyilvános
cselekedetekhez vezető diszpozíciók szavai) az agyban zajló kaotikus
folyamatokból eredhetnek, és hogy nincs semmi, ami megfelelne egy
emléknyomnak, sem egyetlen agyi folyamatnak, amely egyetlen szándékként
vagy cselekvésként azonosítható - hogy az oksági lánc nyom nélkül véget ér, és
hogy az "ok", az "esemény" és az "idő" megszűnik alkalmazhatónak lenni (hasznos
- egyértelmű COS). Ezt követően sokan tettek hasonló javaslatokat a fizikára,
valamint a komplexitás és a káosz tudományára alapozva. Emlékeztetni kell
azonban arra, hogy a 'kaotikus' a mai értelemben azt jelenti, hogy törvények által
meghatározott, de nem kiszámítható, és hogy a káosz tudománya csak jóval a
halála után létezett. És ismét hadd jegyezzem meg, hogy a káoszelméletről
bebizonyosodott, hogy (Godel értelmében) eldönthetetlen és hiányos.
Minden viselkedésünk (vagy ha úgy tetszik, agyműködésünk) a velünk született
pszichológiából ered, így a "humán tudományok", mint a filozófia, szociológia,
antropológia, politológia, pszichológia, történelem, irodalom, vallás stb. és a
Elektronikusan elérhető a következő címen:

"kemény" tudományok, valamint a "kemény" tudományok, mint a pszichológia, a
pszichológia, a történelem, az irodalom, a vallás, stb.

109

Elektronikusan elérhető a következő címen:

A fizika, a matematika és a biológia "tudományai" a nyelvi játék kérdései,
amelyeket itt tárgyaltam, és a valódi tudományos kérdések keveréke, amelyek
arra vonatkoznak, hogy mik az empirikus tények. A szcientizmus mindig jelen
van, és megismétlem, amit Wittgenstein már régen megmondott nekünk.
"A filozófusok állandóan a tudomány módszerét látják maguk előtt, és
ellenállhatatlanul kísértésbe esnek, hogy a tudomány módszere szerint tegyenek
fel és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a tendencia a metafizika igazi forrása, és a
filozófust teljes sötétségbe vezeti." (BBB 18. o.)
Azt állítom, hogy a szándékosság (racionalitás, elme, gondolkodás, nyelv,
személyiség stb.) itt kiemelkedő szerepet játszó táblázata többé-kevésbé pontosan
leírja, vagy legalábbis heurisztikaként szolgál arra, hogyan gondolkodunk és
viselkedünk, és így nemcsak a filozófiát és a pszichológiát foglalja magában,
hanem minden mást is (történelmet, irodalmat, matematikát, politikát stb.).
A társadalom kulcsa a biológia, és az ezzel szembeni feledékenység az, ami a világ
nagy részét arra készteti, hogy öngyilkos utópisztikus eszméket valljon, amelyek
megállíthatatlanul a földi pokolba vezetnek. Ezt részletesen leírom az "Öngyilkos
utópikus téveszmék a 21. században" című könyvemben, 4. kiadás. (2019) és az
"Öngyilkosság a demokrácia által: gyászjelentés Amerikának és a világnak" című
könyvemben (2. kiadás). (2019).
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Azt állítom, hogy a szándékosság (racionalitás, elme, gondolkodás, nyelv,
személyiség stb.) itt kiemelkedő szerepet játszó táblázata többé-kevésbé pontosan
leírja, vagy legalábbis heurisztikaként szolgál arra, hogyan gondolkodunk és
viselkedünk, és így nemcsak a filozófiát és a pszichológiát foglalja magában, hanem
minden mást is (történelem, irodalom, matematika, politika stb.). Különösen
jegyezzük meg, hogy a szándékosság és a racionalitás, ahogy én (Searle-lel,
Wittgensteinnel és másokkal együtt) látom, magában foglalja mind a tudatos,
deliberatív, nyelvi 2. rendszerű nyelvi cselekvéseket, mind a tudattalan,
automatizált, nyelv előtti 1. rendszerű cselekvéseket vagy reflexeket.

Kritikai áttekintést nyújtok a modern kor két legkiválóbb viselkedéstudósának,
Ludwig Wittgensteinnek és John Searle-nek a szándékosság (elme, nyelv,
viselkedés) logikai struktúrájával kapcsolatos néhány fő megállapításáról,
kiindulópontom Wittgenstein alapvető felfedezése, miszerint minden valóban
"filozófiai" probléma ugyanaz - a nyelvhasználat egy adott kontextusban való
használatával kapcsolatos zavarok, és így minden megoldás ugyanaz -, azt
vizsgálva, hogyan lehet a nyelvet a kérdéses kontextusban úgy használni, hogy az
igazságfeltételek (Conditions of Satisfaction vagy COS) egyértelműek legyenek. Az
alapvető probléma az, hogy bármit lehet mondani, de nem lehet bármely
tetszőleges kijelentést jelenteni (egyértelmű COS-t megállapítani), és a jelentés csak
egy nagyon specifikus kontextusban lehetséges. Különböző írásokat elemzek tőlük
és róluk a két gondolkodási rendszer modern szemszögéből (a "gyors gondolkodás,
lassú gondolkodás" néven népszerűsített), a szándékosság új táblázatát és új kettős
rendszerű nomenklatúrát alkalmazva. Megmutatom, hogy ez egy erőteljes
heurisztika a viselkedés leírásához.
Így minden viselkedés szorosan összefügg egymással, ha az ember helyes
nézőpontot képvisel. A fenomenológiai illúzió (az automatizált 1. rendszerünk
feledékenysége) egyetemes, és nem pusztán a filozófiára, hanem az egész életre
kiterjed. Biztos vagyok benne, hogy Chomsky, Obama, Zuckerberg és a pápa
hitetlenkedne, ha azt mondanák nekik, hogy ugyanabban a problémában
szenvednek, mint Hegel, Husserl és Heidegger, (vagy hogy csak fokban
különböznek a drog- és szexfüggőktől abban, hogy a ventrális tegmentumon és a
nucleus accumbensen keresztül a dopamin (és több mint 100 más vegyi anyag)
szállítása által a homloklebenyük stimulálása motiválja őket), de ez egyértelműen
igaz. Míg a fenomenológusok csak sok ember idejét pazarolták, addig a Földet és az
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