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1. Bevezetés

Előrebocsátom, hogy Mekis Péter értekezését szı́nvonalas, jól megı́rt, a
PhD fokozat megszerzéséhez szükséges szı́nvonalat elérő, sőt meghaladó
disszertációnak tartom, és javaslom a summa cum laude fokozat odaı́télését.

A dolgozat a logika filozófiaimegalapozásának legalapvetőbb kérdéseit
vizsgálja, közelebbről Wittgenstein Tractatusának erre irányuló kı́sérletét
rekonstruálja. Az ebben rejlő problémák messze meghaladják az én kom-
petenciámat, a legtöbbhöz nem is tudok hozzászólni, bár jelentőségüket
értem. A következőkben az általam belátható tartalmakra fogok összpon-
tosı́tani.

2. A Tractatus ontológiája

Bár az első fejezet (amely a 2. számot viseli) nem tartozik szorosan a
disszertáció fő tárgyához, és a további fejezetek okoskodása a szó szoros
értelmében nélküle is érthető lenne, nagyon jó döntésnek tartom, hogy
Mekis Péter ezt az ı́rást (amely, gondolom, külön cikk formájában kelet-
kezett) a dolgozat elejére szerkesztette. Nemcsak azért, mert frappánsan
rámutat arra, hogyWittgenstein felfogása igenis összefér teljesen természetes,
plauzibilis modellekkel, hanem azért is, mert a nyelv és a valóság sajátos
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wittgensteini viszonya miatt az ontológiai háttér megértése a kifejtett, re-
konstruált logikai keret szellemiségének megértéséhez mégiscsak nagyon
hasznos. Ez a fejezet jól olvasható, áttekinthető, szellemes ı́rás, ezért kedv-
csinálónak is alkalmas.

3. A kvantifikáció kezelése

Ez a fejezet a legnehezebben feldolgozható, a technikai részletek sokasága
miatt ez a legkörülményesebb. Bár kétségtelenül alapos és körültekintő a
feldolgozás, az embernek óhatatlanul az az érzése, hogy bizonyos részek
lábjegyzetbe vagy függelékbe kerülhetnének, mert úgy lényegretörőbb lenne
a szöveg. Konkrétan a 3.6–3.10. pontok legnagyobb részére gondolok; a
3.11. pont egy része is kikerülhetne a főszövegből. A 3.8. pont tartalmát
viszont én jóval előbbre helyezném — ez az az alpont, amely a wittgen-
steini logika egyik legkülönösebb vonásáról szól, amely szerint nemcsak a
különböző nevekhez kell különböző értékeket rendelnünk, de az egymást
tartalmazó hatókörű különböző változókhoz is: egymástól és a nevekétől
is eltérően kell őket értékelnünk.

Bár a 3.8. pont ,,kitérőjében” a szerző azt próbálja igazolni, hogy ez a
sajátos vonás, az eltérő értékelések követelménye nem függ össze a kvan-
tifikáció vizsgált problémáival, vagy nem értem ezt az érvelést, vagy nem
adhatok neki igazat. Ha ugyanis az elsőrendű predikátumkalkulust úgy
alakı́tjuk át, hogy kiegészı́tjük az eltérő értékelések követelményével, ak-
kor ezzel radikálisan csökkentjük a nyelv kifejező erejét. Például ebben a
nyelvben a ∃x[R(x, x)] formulának nincs végtelen sok egymással nem ek-
vivalens következménye (mı́g az elsőrendű predikátumkalkulusban van,
hiszen az ∃x∃y[R(x, y)∧R(y, x)], ∃x∃y∃z[R(x, y)∧R(y, z)∧R(z, x)] stb. for-
mulákmind következnek belőle). Ilyen értelemben tehát az eltérő értékelés
kritériuma eleve megakadályozza, hogy minden elsőrendű formulát kife-
jezzünk.

4. A logikai szimbolika

Ez a fejezet a dolgozat törzse, egyben legérdekesebb része, amelyben a
voltaképpeni rekonstrukció megtörténik. Ez a rész önmagában is ere-
deti, teljes munka, és olyan világos magyarázatokkal szolgál, hogy meg-
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kockáztatom: akár tananyagnak is alkalmas. Különösen érdekes azért,
mert a tractatusi logika — a legkülönbözőbb szerzők szerint — egészen
más módon épül fel, mint a standard (Frege/Tarski-féle) rendszerek, ame-
lyeket megszoktunk. Példaszerűen felépı́tett, jól követhető gondolatme-
netének végkicsengése az, hogy a Tractatus logikája a szó szoros értelmében
eredeti, kifejezőerejét tekintve bizonyos szempontból erősebb, más szem-
pontból gyengébb mint a klasszikus elsőrendű nyelvek.

5. A rekonstrukció értékelése

Az 5. fejezetből, amely a tractatusi logika filozófiai implikációiról szól, en-
gem érthető mondon az 5.4. pont érdekelt a legjobban, az előzőekhez és
az utolsóhoz nem is tudnék hozzászólni. Teljesen egyetértek azzal, amit
Mekis az értekezés 106. oldalán kifejt, hozzátéve, hogy szerintem ez Witt-
genstein vállalkozásának a lényege a Tractatusban: hogy ebben a szeman-
tika és a szintaxis ,,különös” viszonya annak köszönhető, hogy a logika és
a természetes nyelv közötti elvi különbséget, amely a Tarski-féle felépı́tést
jellemzi, és amit talán anakronisztikusan a Chomsky-féle ,,autonóm szin-
taxis” programjával is rokonı́thatunk, Wittgenstein alapjaiban tagadja.

Nagyon tanulságosnak tartom azt, ahogy Mekis összehasonlı́tja ezt a
fajta szintaxis—szemantika fúziót a Montague-féle vállalkozással. Monta-
gue alapelve, amondattan és a szemantikai szerkezet homomorfiája ugyanis
csak a felszı́nen emlékeztet arra, ahogy Wittgenstein tagadja az ,,autonóm
szintaxist”. Hozzátenném, amitMekis nem emlı́t, hogy az, ahogy aMontague-
nyelvtanbanmegvalósul amondattan és a szemantika párhuzama—köznyelvi
kifejezéssel élve — nem kunszt (vagy legalábbis nem olyan nagy kunszt,
mintWittgenstein terve), hiszen az intenzionális tı́puselméleti logika segı́tségével
a legvadabb mondattani elképzelésekhez is lehet párhuzamos szeman-
tikát gyártani — mint ahogy időnként maga Montague is teszi.

6. Összefoglalás

Mekis Péter dolgozatát kitűnően megı́rt, mélyen átgondolt, tanulságos és
olvasmányos disszertációnak tartom, amely a doktori cı́m odaı́télését (és
a dolgozat publikációját is) feltétlenül indokolná.
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