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Retorika és disputa

A bizonyítás, a logika és az 
értelem kapcsolata



A kontrasztív retorika
Robert Kaplan kulturális relativizmus elmélete (1966): 
• Az anyanyelv gátló hatása.
• A deduktív retorikus struktúra és a logikus (lineáris) gondolatkifejtés 

problémája. 
Hinds (1987)
• „Olvasóbarát” és „íróbarát” stílus.
• Távol-keleti retorika: homályos cél és konklúzió.
Hazen és Koch (1986)
• Etnocentrikus nézőpont, ideológiai tartalom.



Zen koanok

A mester úgy érezte, szüksége van egy kutyára. De 
rájött, hogy egy kutyának nincs szüksége mesterre. 
Ezért vett egy kutyát.



Juharlevél hull. 
Látod? Egyszer az arca, 

egyszer a háta.



A bot

Shuzan felemelte a botját:
- ha ezt botnak nevezitek, szembeszegültök az igazsággal, 

ha nem nevezitek botnak, szembeszegültök a valósággal. 
Nos, minek nevezitek?



Fabulák

A róka és a párduc a szépség fölött versengtek. Mikor 
a párduc egyre csak testének tarkaságával 
büszkélkedett, a róka mosolyogva így szólt: 
„mennyivel szebb vagyok nálad én, akinek nem a 
teste, hanem az esze a tarka!”

(Aesopus)



Az asszony és a tyúk

Egy özvegyasszonynak volt egy tyúkja, amely 
mindennap tojt egy tojást. Az asszony azt hitte, 
hogyha több élelmet vet neki, naponta kétszer is 
fog tojni. Így is tett, de ennek az lett a 
következménye, hogy a tyúk elhízott, és még tojást 
sem tojt.”

(Aesopus)



Nyelv és gondolkodás

Franz Boas 
(1858–1942)



A Sapir–Whorf-hipotézis

Edward Sapir 
(1884–1939)

Benjamin Lee Whorf 
(1897–1941)



Vizsgálatok



Klasszifikációs kategóriák
Saalbach és Imai (2005)

Avagy melyik képhez passzol a banán?



Időfogalom

A mandarin beszélők időfogalma vertikális.
Kaplan: kontrasztív retorika.



További kérdések

Nyelvtani nemek 
különbözősége.

Hóelnevezések és az 
elmélet cáfolata.



Női és férfi beszéd

Színérzékelés és színnevek



Intelligencia és logika

Etnikai csoportok gondolkodása
és a 

mesterséges intelligencia



Alexander R. Lurija 
(1902–1977) kutatásai



A kérdés

Messze északon, ahol a hó fehér, a medvék is fehérek. 
Novaja Zemlja messze északon van, és ott mindig 
havazik. Milyen színűek a medvék Novaja Zemlján? 



A válaszok

Honnan tudjam? Sosem jártam északon.

Miért tőlem kérdi? Maga az, aki utazott, nem én.

Valaki azt mondta nekem, hogy a medvék ott fehérek. 
De ő mindig hazudik. 



Kategorizálás

Melyik a kakukktojás?
kalapács, fűrész, balta, fatuskó

kalapács
Kalapáccsal nem lehet fát vágni!



Mesterséges intelligencia



Ha a számítógép 
mesélni tudna...

http://m.cdn.blog.hu/ko/koltogeto/image/holl%C3%B3%20%C3%
A9s%20r%C3%B3ka.jpg

http://www.gyurmamese.creartmd.hu/kep/F_roka_hollo.jpg



Logikus következtetési 
szabályok beprogramozása

Mozgás szabálya: a szereplő elmozdítja B dolgot a C 
helyre. Tehát A és B is C helyen lesz.

Ha valaki leesik, akkor a „gravitáció elmozdította őt”.
Ha valaki a folyóban van, ki akar kerülni onnan, különben 

elsüllyed.
Akinek van lába, tud úszni.
Akinek van szárnya, el tud repülni.
Akinek vannak barátai, segítséget kérhet.



A számítógép mesét ír

„Hangya Henrik szomjas volt. Lesétált a 
folyópartra, ahol jó barátja, Varjú Vili 

üldögélt. Henrik megcsúszott, és beesett a 
folyóba. A gravitáció elsüllyedt.”

Mérő: 2001



Logikai paradoxonok

„A krétai Epimenidész a következő halhatatlan 
kijelentést tette: »minden krétai hazudik«.”



A Russell-paradoxon

A laktanya borbélya a szolgálati 
szabályzatnak megfelelően csak azokat a 
katonákat borotválja, akik maguk nem 
borotválkoznak, de nem borotválhatja 
azokat, akik maguk borotválkoznak. 

Kérdés: magát megborotválhatja-e? 



Ha megborotválja magát, akkor olyan katonának számít, 
aki maga borotválja magát. Ebből következően a 
szolgálati szabályzat megtiltja, hogy megborotválkozzon.

Ha ennek megfelelően nem borotválkozik, akkor a 
szolgálati szabályzat értelmében olyan katonának 
számít, akit borotválnia kell. 

Akárhogy is dönt, 
vét a szolgálati szabályzat ellen.



A Karinthy-paradoxon

„Ohó álljunk csak meg. Ön azt mondja, a 
rögeszmém, hogy őrült vagyok. De hiszen 
tényleg az vagyok, az imént mondta. De hiszen 
akkor ez nem rögeszme, akkor az egy logikus 
gondolat. Tehát nincs rögeszmém. Tehát mégse 
vagyok őrült. Tehát csak rögeszme, hogy őrült 
vagyok, tehát rögeszmém van, tehát őrült 
vagyok, tehát igazam van, tehát nem vagyok 
őrült. Mégiscsak gyönyörű dolog a tudomány!”

(Karinthy Frigyes: Őrült sikereim a tébolydában)



Következtetéskutatás
Hány út vezet a helyes 

megoldáshoz?



A következtetési folyamatok tesztelése

A Wason-feladat és variációi



4 E7 K

Tegyük fel, hogy van előttünk négy kártyalap az asztalon. 
Mindegyikről tudjuk, hogy az egyik felén egy szám van, a 
másik felén pedig egy betű. Mely kártya vagy kártyák 
sérthetik meg ezek közül az alábbi szabályt: ha egy kártya 
egyik oldalán magánhangzó van, akkor a másik oldalán 
páros számnak kell lennie?



Megoldás

E 7és



4 E7 K

Mely kártya vagy kártyák sérthetik meg az alábbi szabályt: 
ha egy kártya egyik oldalán magánhangzó van, akkor a 
másik oldalán páros számnak kell lennie?



4 és mgh, 4 és msh: megfelel
K és páros, K és páratlan: megfelel
E és páros: megfelel, de 
E és páratlan: szabályt sért!
7 és msh: megfelel, de
7 és mgh: szabályt sért!

Ha egy kártya egyik oldalán magánhangzó van, 
akkor a másik oldalán páros számnak kell lennie.



Magyarázat

A feladat még extenzív logikai keretben is 
kétféleképpen értelmezhető (kondicionális vagy 
bikondicionális).

Bináris kijelentéseket hajlamosabbak vagyunk 
bikondicionálisként értelmezni.

A rossz megoldás tulajdonképpen nem rossz.



Krajcsi Attila (2003) 
A módosított Wason-teszt

Pontosabb megfogalmazással segíti a résztvevők megértését.
Ha az emberek megértik, milyen keretben értelmezhető a feladat, 

többnyire jó megoldások születnek.
Ismerős helyzetet könnyebben megoldunk.
Összefér Cosmides és Tooby csalódetektor-elméletével,
de Cheng és Holyoak pragmatikus séma-elméletével is.



Ha egy embert alkoholt iszik, akkor 18 évesnél 
idősebbnek kell lennie. Mely kártyák sérthetik meg 
a szabályt?

18 
éven 
aluli

18 
éven 
felüli

sör kóla



Megoldás

sör 18 éven 
aluliés



A következtetés jellemzői

 Atmoszférahatás
 Figurális hatás
 A hiedelem torzító hatása
 Érzelmi tényezők
 A premisszák megkérdőjelezése
 Indukció (igazoló példák keresése)



Következtetési 
modellek 

A mentális logika formális 
szabályalapú modellje

A tartalomspecifikus modell: a 
szabályok tudásreprezentációk. 

A mentális modell (Johnson–Laird)

probléma:
kizárólagosság 
feltételezése



A kettős folyamat 
elmélete

Két rendszer párhuzamos vagy egymást váltogató
működése

1. Ösztönös és automatikusan működő, 
tartalomalapú következtetések.

2. Tanult és tudatos következtetések (formális 
logika) – a kulturális evolúció eredménye.

(Evans: 2003)



Torzító heurisztikák

Reprezentativitás

Elérhetőség



Igazítás

1x2x3x4x5x6x7x8 ≈ 500?

8x7x6x5x4x3x2x1 ≈ 2000?



Evans kettős folyamat elmélete
& 

Merlin Donald kulturális evolúció modellje



Donald és Evans

Epizodikus

Mimetikus

Mitikus-orális 

Teoretikus

Memóriaalapú

Intencionalitás II.
Elmeteória

Nyelv, dialógusok

Külső memória
Analitikus elme

Donald (2001)

I. folyamat
(Heurisztikák)

II. folyamat
(Racionalitás)

Evans (2003)



Független vizuális és fonetikai 
pályák működése

„Amennyiben az ábécék megkövetelték az olvasótól, 
hogy egy fonológiai útvonalat kövessen, a 
veleszületetten siket emberek egyáltalán nem 
tudnának megtanulni olvasni, legalábbis alfabetikus 
írásokat nem” (Donald 2001: 265)



A teoretikus civilizáció
kialakulása és fejlődése

Vizuális modellálás
+

Szóbeli (majd írásbeli)
kommentárok

rögzítés 
elemzés
javítás 

lehetősége



Gyakorlati, közvetlen, 
valós dolgokra 
koncentráló
problémamegoldás

Elméleti síkon (saját 
szimbolikus 
reprezentációkra) 
alkalmazott 
problémamegoldás: 
érvelés



Geometriai bizonyítás

Thalész és Püthagorasz: 
a bizonyítás helyességének
igénye (i. e. VI).



Arisztotelész

A bizonyító és dialektikus érvelés megkülönböztetése
A társas interakció

formalizálása (dialektika). 



Arisztotelész tévedése

„Hamis arról, ami van, azt mondani, hogy 
nincs, és arról, ami nincs, azt mondani, 
hogy van, igaz pedig arról, ami van, azt 
mondani, hogy van, és arról, ami nincs, 
azt mondani, hogy nincs.” (Methaphysica)



A vita elemzése a kognitív 
evolúció tükrében

Hogyan valósul meg a reprezentációs 
szintek összehangolt működése?

Epizodikusság (eseménysor)
Mimetikus (intencionalitás; cselekvésminták)

Mitikus-orális (narratívák)
Analitikus (KTR, tudatosság, gátlás)



Filogenezis és ontogenezis



Fejlődéselméletek

A nyelv és egyéb kognitív 
képességek kialakulásának 

összefüggései



Szociális konstruktivizmus

L. S. Vigotszkij

„Genetikus tanuláselmélet”
Univerzalista konstruktivizmus

Jean Piaget



Vigotszkij

A tanulás belső
fejlődéssé alakulhat.

A társas interakciók 
irányítják a kognitív 
fejlődést.

Piaget

A tanulási képességek az 
egyén fejlettségi 
szintjétől függenek.

A belső kognitív fejlődés 
irányítja a tanulást.



3 éves kor
A miért-korszak és a dackorszak,

ok-okozati kapcsolatok,
elmeteória.


