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1. fejezet - Bevezetés 

Az ismeretelmélet (görög nevén: episztemológia) az egyik fontos filozófiai diszciplína. Szoros a kapcsolata 

egyéb filozófiai diszciplínákkal, közelebbről, a metafizikával, a metodológiával és a nyelvfilozófiával, amint azt 

mindjárt megvilágítom. 

Történetileg Platón Theiatetosz című dialógusához köthető az ismeretelmélet főbb kérdéseinek első fölvetése: 

például, hogy milyen fajtái vannak a tudásnak és hogy ezek közül melyik tekinthető a filozófiai vizsgálódás 

tárgyát képező tudásnak. Továbbá, hogy mi a különbség a vélekedés és a tudás között? Mi a magyarázat, az 

indoklás szerepe a tudásban? Tekinthetők-e az érzékszervi információk tudásnak? 

Szofisztikált metafizikai kérdést is fölvet Platón: nevezetesen, ha a tudás csak valami létező 

dologra/körülményre vonatkozhat - hiszen nem létezőkről, például a Mikulásról, boszorkányokról, stb. hiteink 

ugyan lehetnek, de tudásunk nem -, akkor hogyan tehetünk értelmes, ugyanakkor hamis kijelentéseket? Mire 

vonatkozik az értelmes hamis kijelentés? Például, ha Szókratészt ostobának jelentem ki, aki valójában bölcs, 

akkor nem áll fönn a ‟Szókratész ostobasága‟ körülmény a világban. Vagyis úgy tetszik, hogy ha hamisat 

állítunk, akkor nem állítunk semmit, következésképp hamisat értelmes módon nem állíthatunk. Ekkor viszont 

nem is foglalkozhatnánk azzal, hogy mikor állítunk igazat, az igazságnak milyen kritériumai vannak és hogy 

hogyan, milyen módokon igazolhatjuk a tudás-igényeinket. Hiszen csak akkor „sikerül‟ kijelentést tennünk, a 

probléma platóni exponálása szerint, ha létező dologról/körülményről igazat tudunk mondani, jó indokkal, a 

problémás tudás-igények pedig ki sem mondhatók. Ekkor persze ismeretelméletre, metodológiára sem lenne 

szükségünk, ami foglalkozik az igazság és az igazolás kérdéseivel. Értelmes kijelentéseink triviálisan igazak 

lennének. 

Egyelőre a válasz legyen a következő erre a problémára: ugyan valóban nem létezik a világban a ‟Szókratész 

ostobasága‟ tény, és így nincs, ami igazzá teszi a jelzett állítást. De létezik „Szókratész‟, és létezik, egy másik 

módon, az ‟ostobaság‟ is, csak éppen a kettő kombinációja nem áll fönn: Szókratész nem esete az ostobaságnak. 

De éppen lehetne, mivel a ‟Szókratész ostoba‟ kijelentés nem lehetetlen úgy, mint például az ‟ami kör, az 

szögletes‟ kijelentés. Vagyis az előbbi kijelentés lehetséges, ennélfogva értelmes, de történetesen hamis. Látható 

tehát a példából, hogy az ismeretelmélet igényli a módszertani-logikai összefüggés tisztázását, azt, hogy mi a 

viszony az igazságértékek és az értelmesség között. Látjuk, a válasz ez: értelmes kijelentéseink, vagyis amelyek 

logikailag-fogalmilag nem ellentmondásosak (mint például a szögletes körre vonatkozó kijelentés), lehetnek 

igazak és lehetnek hamisak, attól függően, hogy fennáll-e aktuálisan az általuk állított lehetséges körülmény. 

Röviden, az értelmes kijelentések vagy igazak, vagy hamisak és ezeken kívül vannak az értelmetlen kijelentések. 

Értelmes kijelentéseink igazságértékének eldöntésére, igazolására több javaslat is született az ismeretelméletben; 

ezek fő részei a kurzusnak. 

Eddig kijelentésekről, vagyis propozíciókról beszéltem. Nyelvtanilag ezek a kijelentő mondatok tartalmai vagy 

tárgyai. Az ismeretelmélet a propozícionális tudásra vonatkozik: eszerint mondhatjuk például azt, hogy „Pál 

tudja, hogy Kína a Föld legnépesebb országa‟, ‟Péter tudja, hogy Pálnak van egy húga‟, ‟Platón tudja, hogy 

Szókratész bölcs‟, stb. vagyis tudni annyit tesz, kissé előlegezve a felfogást, mint jó indokkal állítani egy igaz 

kijelentést, ami egy valóban fennálló tényre/körülményre vonatkozik. Formalizálva: ‟S tudja, hogy p‟ – ahol S a 

megismerő alany változója, p pedig valamilyen tényre/körülményre vonatkozó kijelentés-változó. Mai 

értelmezés szerint Platón is a propozícionális tudást tekinti igazi tudásnak, de előtte mérlegel egyéb tudásfajtákat 

is. Például azt, amit ma Russell nyomán ‟ismeretség általi tudásnak‟ nevezünk. Például, ‟ismerem a sarki 

újságost‟, abban az értelemben, hogy felismerem, ha látom, anélkül azonban, hogy számos körülményt tudnék 

róla. A magyar nyelv erre az esetre az ‟ismerni‟ igét használja, nem a ‟tudni‟ igét. Ugyanígy a németben a 

kennen-t és nem a wissen-t használják erre az esetre, vagy a franciában a connaître –t és nem a savoir igét. Az 

újságossal ellentétben viszont a Püthagorasz-tételt ‟tudjuk‟ és nem ‟ismerjük‟. (Ha csak ‟ismerjük‟, az régen 

rossz!) Mérlegeli még Platón a „képesség általi tudást‟ is, a mai knowing-how-t, ami „techné‟-nek nevez. 

Például, Pál tud főzni, Mari tud biciklizni, stb. a tudni-nak abban az értelmében, hogy valaki képes valamit 

sikeresen kivitelezni, anélkül azonban hogy elméletileg számot adna a kivitelezés egyes fázisairól. Intuitíve 

világos azonban, hogy a tudás-t elméletileg helyesebb a propozícionális tudásra vonatkoztatni, és ezzel 

kapcsolatban érdemes tárgyalni az igazság és az igazolás kérdéseit. 

A történeti vázlat a továbbiakban így néz ki: az európai újkori filozófiában a brit empiristák, azaz George 

Berkeley, John Locke és David Hume tekintik az ismeretelméletet központi jelentőségűnek. Fő műveik is erről 

tanúskodnak: az emberi tudás, az emberi megismerés szerepel rendre a címekben. Az empirista vonal mellett az 

újkori racionalizmus is figyelmet szentel a megismerés kérdéseinek, azonban nem a tényekre vonatkozó 
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empirikus tudás, hanem a matematikai típusú, axiomatizált elméleti tudást vizsgálják, amit szokás tisztának is 

nevezni az empirikussal szemben. A legjelentősebb racionalisták Leibniz és Descartes, valamint az empirizmus 

tanulságait feldolgozó Kant. Ezen a kurzuson kifejezetten a kanti ismeretelméletről nem lesz szó, mivel ez itt túl 

nagy falat lenne. Arról nem is szólva, hogy a kanti ismeretelmélet oly módon fonódik össze a metafizikával, ami 

egy további metafizika kurzust is igényelne. A XX. sz. első évtizedeiben a Bécsi Kör filozófiája olyan kiváló 

képviselők, mint Carnap, Hempel, Schlick, Nagel, stb. révén ad további fejlődést az ismeretelméletnek, majd 

képviselői az angolszász országokba rajzanak ki a 2. világháború idején. Így terjedt el az angolszász világban a 

40-es, 50-es évektől egy alapvetően empirista, pozitivista metodológia vagy ismeretelmélet. A metafizikai 

szempontok újra felvétele az ismeretelméletbe csak a 60-as évek végétől kezdődik, elsősorban P.F. Strawson 

Kant-értelmezése nyomán. Ennek a tendenciának a folyománya a szkepticizmussal való foglalkozás az elmúlt 

évtizedekben. A motiváció e kutatásban az, hogy az ismeretelmélet képes legyen megfelelni a szkeptikus 

kihívásnak, megvédve ebben a tesztben a saját pozitív tételeit és eljárásait. 

Használtam föntebb a tiszta tudomány kifejezést, szembeállítva azt az empirikussal. A szóhasználat meglepőnek 

tűnik a kontinentális hagyományokon, különösen a német hagyományokon nevelkedettek számára, akik a 

természettudományok/ társadalomtudományok felosztást ismerik, ahol a matematikát hallgatólagosan a 

természettudományok mellé helyezik egy ‟és‟ kapcsolattal. Az ismeretelmélet azonban nem kifejezetten 

kontinentális találmány: nem a természet és a társadalom kontrasztjában határozódik meg a vizsgálódási 

területe. Az ismeretelméleti felosztás alapja az, hogy más módszertani problémák és követelmények merülnek 

fel empirikus területen, mint az empíriától mentes, és ebben az értelemben ‟tiszta‟, azaz 0 faktuális tartalmú, 

tudományterületeken, mint például a matematikában, a logikában, illetve a bölcsészethez tartozó metafizikában. 

Röviden előlegezve a különbséget: az empirikus területen, legyen az valamely természettudomány vagy akár az 

empirikus szociológia területe, a vizsgált esetek csak nagy valószínűséggel magyarázhatók bizonyos törvények 

és kiinduló feltételek alapján, de nem vezethetők le logikai szükségszerűséggel az előbbiekből. Sok törvény csak 

tendencia jelleggel érvényesül, például, csak ilyen értelemben állíthatjuk azt, hogy a dohányzás rákot okoz. A 

tiszta tudományokban viszont a konklúziók logikailag következnek az előzményekből az érvényes levezetési és 

átalakítási szabályok révén. A tiszta tudományokban tehát az emberi elme olyan garanciákkal bír a kognitív 

gyakorlatában, amilyennel nem rendelkezik az empirikus területen. Az empirikus módszertan jó része ezt a 

körülményt fedi le, és ez jelenik meg teoretikus formában az ismeretelméletben is, például az okság és az 

indukció körüli problémákban. Nem véletlen, hogy külön tárgyalják a filozófiában a matematikai megismerést. 

A továbbiakban használni fogom a tiszta tudományok és az empirikus tudományok felosztását, azzal, hogy az itt 

tárgyalandó ismeretelmélet alapvetően az empirikus megismerés problémáit kívánja kezelni. Ahol magyarázó 

elméletek kerülnek szóba, ott természetesen figyelembe vesszük a ‟tiszta‟ vonásokat is. 
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2. fejezet - I. A propozícionális tudás. 
A tudás platóni és mai definíciója. A 
Gettier-kihívás. A 4. tudásfeltétel. 

Kézenfekvő, hogy a tudás igazi esete fejeződhet ki olyan kijelentésekben, mint például, „Pál tudja, hogy 

Péternek egy húga van‟, vagy ‟Péter tudja a Püthagorasz-tételt‟, stb. E példákban ellenőrizhető tényről, illetve 

bizonyítható tételről van szó, amelyek minden normális megismerő személy számára hozzáférhetők és 

közölhetők. Fölmerülhet viszont a kérdés, hogy miért kijelentésekről, azaz propozíciókról beszélünk; miért nem 

töltheti be a jól ismert nyelvtani kijelentő mondat azt a szerepet, hogy ő jeleníti meg a tudás tárgyát? Miért kell a 

propozíciókat bevezetni a tárgyalásba? Azt állítottam a bevezetőben, hogy a propozíció a kijelentő mondat 

tartalma vagy tárgya. Netán fölösleges kettőzésről van szó? 

Egyáltalán nem. A helyzet az, hogy a különböző természetes nyelvek kijelentő mondatai lehetnek nyelvtanilag 

jól formáltak az adott nyelv szintaxisa szerint, azonban az ismeretelmélet nem a nyelvtani formát vizsgálja, 

hanem az abban kifejezett igazságigényeket és ezek igazolhatóságát. Ez utóbbi vonásokkal nem a jól formált 

nyelvi mondatok bírnak, hanem az általuk kifejezett tartalmak. Nevezzük ezt propozícionális tartalomnak. 

Például, ha elhangzik az, hogy ‟én most éhes vagyok‟, akkor ennek a kijelentő mondatnak némely használata 

igaz, egyéb pedig hamis, attól függően, hogy ki és mikor ejti ki ezt az egyébként jól formált mondatot. Vagyis 

nem az invariáns mondat-típus hordozza az igazságértéket, hanem az általa kifejezett propozícionális tartalom 

felel meg a tényeknek a használat vagy kiejtés adott alkalmával. Vehetünk olyan példát is, ami nem függ a 

kiejtés körülményeitől, mivel nem tartalmaz olyan, ún. indexikus elemeket, mint az „én‟ vagy a ‟most‟, ami 

mindig más beszélőre, illetve más időpontra utal. Például, ha Pál tudja, hogy ‟a hó fehér‟ és Paul tudja, hogy 

‟snow is white‟, akkor Pál és Paul ugyanazt tudják, mivel a két különböző nyelvű mondatnak ugyanaz a 

megítélhető propozícionális tartalma. És miért képes két különböző természetes nyelvi mondat ugyanazzal a 

megítélhető tartalommal bírni? Mert ugyanaz a jelentésük, ami absztrakt tartalomként közös vonásuk. Ráadásul 

Pál és Paul ugyanolyan attitűddel viseltetnek a megfelelő mondatok iránt, hiszen ugyanazt a tényt hagyják jóvá, 

amikor használják ezeket a mondatokat. 

Most már sokat tudunk a propozíciók filozófiai-ismeretelméleti szerepéről. Azt állíthatjuk, hogy az 

ismeretelmélet azért tekinti propozícionálisnak a kijelentő mondatokban kifejeződő tudást, mert az absztrakt 

propozíciók töltik be a következő funkciókat: igazságérték-hordozók, a mondat-jelentés hordozói és bevezetve 

‟hogy‟ mellékmondattal hordozzák azokat a kognitív attitűdöket, amivel a megismerők viseltetnek a 

propozícionális tartalom iránt. Pl. ‟jóváhagyják‟, ‟kétlik‟, ‟tudni akarják‟, stb. hogy fennáll-e a kifejezett 

tény/körülmény. 

Az utóbbi funkció alapján úgy tűnik, hogy szoros a kapcsolat a propozíciók és a tények között, hiszen az igaz 

propozíciók fennálló tényeket fejeznek ki. Mondhatjuk-e ekkor, hogy a propozíciókat az általuk kifejezett 

tények különböztetik meg egymástól? Más szóval, hogy a propozíciókat a tények individuálják, azaz ők adják 

meg az egyéni azonosság-feltételüket? Ezt nem állíthatjuk. A kérdés tisztázása azért is fontos, mert a következő 

fejezetben az igazságelméleteknél újra előkerülnek a „tények‟. Ha a propozíciókat a tények individuálnák, akkor 

azonosnak kellene tekintenünk például a ‟Charles trónörökös ott volt a partin és Diana hercegnő is‟ valamint a 

‟Charles trónörökös ott volt a partin, de Diana hercegnő is‟ propozíciókat, minthogy ugyanazon tényeket fejezik 

ki, valamint az és és a de egyaránt ‟és‟-kapcsolatként funkcionálnak a logikában. Ugyanakkor világos, hogy 

eltérő attitűd van a két kijelentés mögött, a beszélők nem ugyanolyan szándékkal használják a két kijelentést. 

Vagy: a kisfiú ‟Pál azt hiszi, hogy neki két szeme van‟ de ‟Pál nem hiszi, hogy neki páros prímszámú számú 

szeme van‟, jóllehet fennáll a ‟2 = egyetlen páros prímszám‟ azonosság. És ha a propozíciókat a tények 

individuálnák, akkor azt kellene mondanunk, hogy mivel ugyanarra a ténytartalomra irányul Pál kognitív igénye 

mindkét esetben, ezért érthetetlen, hogy miért hagyja jóvá az egyiket, miközben tagadja a vele ekvivalens 

változatot. Sejtjük persze, hogy a kis Pali még nem tanult a prímszámokról, ezért nincs jóváhagyó attitűdje azzal 

kapcsolatban, hogy neki páros prímszámú számú szeme van. Az attitűdbeli eltérés viszont nem lenne érthető, ha 

a propozíciókat csak az általuk kifejezett tényekhez kötnénk. 

De nemcsak Pali tudatlanságáról van szó. Mindannyian úgy vagyunk, hogy tudhatunk számos dolgot, például, 

hogy ‟Cicero elárulta Catilinát‟, de ha nem tudjuk, hogy Cicero másik neve Tullius, akkor nem hagyjuk jóvá a 

‟Tullius elárulta Catilinát‟ kijelentést, jóllehet ugyanaz a tény kerül kijelentésre mindkét esetben. Csak ha a 

tényeket minden lehetséges tálalásban és megközelítésben felismernénk mindentudóként, akkor mondhatnánk, 
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hogy a tények individuálják a kijelentéseket. Az ismertelmélet azonban azzal a feltevéssel dolgozik, hogy nem 

létezik mindentudás. Ez minden ismeretelméletnek és módszertannak triviális előfeltevése: az elérhető 

korlátozott információból bizonyos módszerek alapján többet akarunk megtudni. De nemcsak a mindentudás 

nemlétezése jelöli ki az ismeretelmélet korlátját: a szkepticizmus az egyáltalán valamit-tudhatóságot kérdőjelezi 

meg. Nos, a szkeptikussal szemben azt fogjuk kimutatni az utolsó fejezetben, hogy létezik egyáltalán valamilyen 

tudás. Az ismeretelmélet terrénumát ez a két korlát jelöli ki. Az ismeretelméletet ez a két igény jellemzi 

együttesen: az, hogy létezik egyáltalán valamilyen tudás, de nem létezik mindentudás. 

A propozíciók problémáját pedig így oldjuk meg: általánosan azt mondhatjuk, hogy a propozíciókat nem 

közvetlenül a tények individuálják, hanem a tények-egy-bizonyos-hozzáférési-mód-szerint vagy attitűdből. Ez a 

felfogás magyarázza, hogy miért hiszi Pál, hogy neki két szeme van, miközben nem hiszi, hogy neki páros 

prímszámú számú szeme van. Ugyan a tények nyújtják a szilárd fogódzót a világból, a mi attitűdjeinkben 

viszont az emberi hozzáférés lehetőségei testesülnek meg. Ez a propozíciók finomszerkezeti felfogása, amely 

Alonzo Church nevéhez kötődik. 

Kérdés még, hogy hová lokalizáljuk a propozíciókat, mint absztrakt létezőket? A nyelv mondatai a beszéd által 

léteznek; de hol léteznek a propozíciók? Röviden azt mondhatjuk, hogy erre a kérdésre három különböző válasz 

alakult ki a filozófia történetében. A Descartes-hoz köthető válasz szerint az egyéni elmében léteznek, ez a 

mentalista megoldás. Ezzel szemben a brit nominalista Locke szerint a nyelvben léteznek a propozíciók. Végül, 

a platonista hagyományhoz visszanyúlva Bolzano független világnak tekinti az önmagukban vett igazságok 

kollekcióját. Karl Popper kortárs filozófus is ezt vallja. Az önmagukban vett igazságok (a Bolzano-i satze-an-

sich) szerepe az, hogy kifejezze a tudományoknak és a matematikának az emberi elmétől független igazságai a 

létezését. Ezek az igazságok akkor is léteznek, ha az emberi elme nem fedezi fel őket, illetve a felfedezésük előtt 

is léteznek, éppen ezért van értelme ‟felfedezésről‟ beszélni, ahelyett hogy például az igazságok konstituálásáról 

beszélnénk. 

Miután tisztáztuk a propozícionális tudást, továbbá, hogy Platón is ezt tekinti a tudás igazi esetének, nézzük meg 

a tudás első, platóni definícióját. Eszerint a tudás igazolt igaz hit. Nézzük, hogy mit takar ez a hármas definíció, 

amelyet egyöntetűen elfogadtak a filozófusok egészen 1963-ig, amikor is Edmund Gettier megkérdőjelezte a 

három kritérium elégségességét. Platón hosszas előzmények után arra jut a Theaitetosz 202 c-ben, hogy ‟a 

megindokolt igaz vélemény a tudás‟, illetve a 208 c-ben ‟magyarázattal párosult helyes vélemény‟-nek nevezi a 

tudást. Az ‟igaz‟ vagy a ‟helyes‟ minősítés nyilvánvalóan azt a követelményt fejezi ki, hogy a tudás csak igaz 

kijelentésben ölthet testet. Ha valaki valami hamisat hisz valamiről, aki nincs tudása arról a dologról az adott 

tekintetben. Természetesen, ha valaki tudja, hogy egy állítás hamis, akkor, kétértékűséget feltételezve, igazat 

tud. Van a tudáshoz tehát egy ún. igazság-feltétel. A ‟magyarázat‟ vagy ‟indoklás‟ követelménye pedig arra 

irányul, hogy a tudás-igényeinket alá is kell támasztanunk, meg kell védenünk. Ha valaki véletlenül eltalálja a 

helyes választ egy választó tesztben, akkor nem tud, hanem csak szerencséje van. Van tehát a tudáshoz egy ún. 

igazolás-feltétel. Teljesülése esetén a tudó személy nem egyszerűen a tudás állapotában leledzik, hanem 

reflektáltan tudja is, hogy ő tud. Szokás ezt a tudás T-T feltételének is nevezni: ennek értelmében, ha S tudja, 

hogy p, akkor S tudja, hogy ő tudja, hogy p. Azaz: Tp → TTp. (Lehetne persze tovább iterálni a tudás-operátort 

a reflexió alapján, pl. TTTp stb., de ez a lépés fölösleges.) 

A ‟vélemény‟ kifejezés meglepőnek tűnhet a definícióban. Sokan gondolhatják úgy, hogy ha határozottan 

tudnak valamit, akkor nem ‟vélekednek‟, azaz nem egyéni ízlésbeli álláspontot vallanak. A fentebb használt 

‟hit‟ kifejezés még furcsábbnak tűnhet, hiszen a tudás bizonyos értelemben a hit ellentéte. Nos, a 

terminológiával kapcsolatban a következő a helyzet: a doxa görög szót fordítják hit-nek vagy véleménynek, 

abban az értelemben, hogy empirikus területen csak jól megalapozott, nagy valószínűségű kognitív hitekről 

beszélhetünk, de nem bizonyossággal járó tudásról (episztémé-ről), ami csak a demonstratív bizonyítással 

rendelkező tudás-igény sajátja. A doxa azonban kognitív hit, ahol a racionális személy hite egy kijelentésben 

arányos a kijelentés mellett szóló bizonyítékaival, nem pedig szubjektív, érzelmi jellegű hitet vall az illető. A 

standard angol terminológiában is belief-nek fordítják a doxát. A tisztázás után mondhatjuk, hogy a harmadik 

tudás-feltétel a doxasztikus vagy hit-feltétel. Ez azt mondja ki, hogy a racionális személynek hinnie is kell a 

rendelkezésére álló bizonyítékok erejéig a tudás-igényű kijelentésében. 

Ezek után kijelenthetjük, hogy platóni alapon a tudás igazolt igaz hit. Elhatárolandó a doxa nem-kognitív 

eseteitől, a következőket tehetjük hozzá: a tudásra nem jellemző, hogy ki birtokolja, míg a nem-kognitív hit 

jellemzően egy egyén szubjektív állapota. Például, ha a Pythagorasz-tétel a tudás tárgya, nem jellemző rá, hogy 

éppen most Palika ismerkedik vele, de Pál már régen tudja. Ezzel szemben olyan nem-kognitív hitek, mint 

például a társadalmi előítéletek, jellemzőek az őket valló emberekre. Továbbá, nem-létezőkről, például 

kentaurokról, boszorkányokról, stb. lehetnek hiteink, de nem lehet tudásunk. (Emlékszünk, a bevezetőben volt 

szó arról, hogy a tudás csak valami létezőre vonatkozhat Platón szerint.) Végül, a tudás a deduktív zártság 
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feltétele alá tartozik, a (nem-kognitív) hit viszont nem. A tudás deduktív zártsága a következőt jelenti: ha S 

személy tudja, hogy p, továbbá, ha S azt is tudja, hogy p-nek q a következménye (azaz dedukálható belőle), 

akkor S tudja q-t is. Például, ha valaki tudja, hogy a vonalzója háromoldalú és azt is tudja, hogy a 

háromoldalúságból következik a háromszögűség, akkor az illető azt is tudja, hogy háromszögű vonalzója van. 

Vagyis a következmény-kijelentés is beletartozik az illető tudás-kijelentéseinek halmazába. Ezt úgy is szokás 

mondani, hogy a tudás zárt az ismert következményekre nézve. A következmény-relációt (dedukciót) 

alkalmazva az ismert kijelentéseinkre nem kerülünk ki a tudás-kijelentéseink halmazából; ezt jelenti a ‟zártság‟. 

A tételt természetesen nem Platón mondja ki, de az ő megközelítése is kompatibilis ezzel. (A tétel még előkerül 

egy fontos értelemben a szkepticizmusnál.) 

Kérdés még, hogy az igazolási feltételt milyen erősséggel vegyük. Tekintsük-e úgy, hogy ha az elfogadott 

bizonyítékok alapján állítja S a p-t, akkor S nem tévedhet p igazsága felől – ezt nevezik infallibilista 

álláspontnak. Vagy pedig engedjük-e meg, hogy az adott bizonyítékokat fölülírhatják későbbi, jobb 

bizonyítékok, esetleg egy későbbi kor más mércét alkalmaz a bizonyítékokkal szemben, és ennek alapján 

fogadjuk el a formulát, miszerint ‟S tudja, hogy p, de tévedhet p igazsága felől‟. Az utóbbit nevezik fallibilista 

álláspontnak. Nos, a kérdés nehéz. A felülíró bizonyítékok lehetősége kézenfekvő; az azonban gondot okoz, 

hogy hogyan, milyen értelemben tudhatja S a p-t, ha fennáll a tévedés lehetősége. Végül is, a tudás csak 

igazságra vonatkozhat és a fenti formulában a „de‟ szócska utáni tagmondat visszavonja az előtte lévő 

tagmondatot. Ha tévedhet p felől a személy, akkor nem tudja, hogy p. 

J. L. Austin, a 60-as évek analitikus szerzője, mérlegelte a tudás ún. performatív elemzését. A performatív igék a 

verbális performansz-ban megtestesülő igék: ‟esküdni‟ például abból áll, hogy kimondom az ‟esküszöm‟ szót; 

‟ígérni‟ abból áll, hogy kimondom az ‟ígérem‟ szót. Esküdhetek hamisan, megszeghetem az ígéretem, de 

senkinek sincs kétsége afelől, hogy lezajlott az ígéret vagy esküvés aktusa, ha kimondtam a megfelelő szavakat. 

A performatív igék igazságfeltétele a sikeres használatuk. A tudás-igényeknek is van performatív jellege: ha azt 

állítom, hogy tudom, hogy p, például, tudom, hogy húsz km után lesz egy újabb benzinkút az autópályán, akkor 

szavamat adom arra, hogy p a helyzet, ott lesz a kút. Azonban ha nincs ott a kút, azaz az igazság-feltétel nem 

teljesül, akkor mégsem állíthatom, hogy tudom, hogy p., vagyis a tudás-kijelentések mégsem teljesen analógak a 

performatív kijelentésekkel. A tévedés lehetősége, az igazság nem teljesülésének lehetősége megkérdőjelezi, 

hogy tudásról beszélhetünk-e egyáltalán, annak ellenére, hogy rendelkezünk bizonyítékokkal. 

Ez persze a szkeptikus malmára hajtja a vizet: ha nem zárhatom ki a tévedés lehetőségét, akkor nem tudhatom a 

legegyszerűbb hétköznapi empirikus kijelentésem sem. Bizonyítékaim ugyan lehetnek, de ha a külvilág nem 

kooperál, ha nincs szerencsém, és még sincs ott a benzinkút, ahova emlékezetem tette, akkor nincs tudásom. 

Tehát a dilemmánk a következő: vagy elfogadjuk empirikus területen a tudás fallibilis fogalmát, vagyis azt, 

hogy bizonyítékaink felülírhatók, vagy pedig túl magas, gyakorlatilag teljesíthetetlen mércét helyezünk a tudás-

igényeink elé, amivel a szkeptikust erősítjük meg. E mérce szerint egy tudás-igény csak akkor számít tudásnak, 

ha igazoltan ki tudjuk zárni a tévedés lehetőségét, az adott szituációban fölmerülő összes ellenlehetőséget ki 

tudja zárni. Ha ily módon alárendeljük az igazolást a kizárási elvnek, akkor a szkeptikus álláspontján vagyunk: 

tudás nem lehetséges, mert a kizárási elv maradéktalanul úgysem teljesülhet az igazolásnál. Ugyanis akkor 

tudhatjuk csak a bizonyítékok alapján például azt, hogy Kovács volt a gyilkos, ha ki tudjuk zárni, hogy 

Kovácsnak van egy ikertestvére, vagy egyéb roppant hasonló alteregója, vagy hogy Mars-lakók követték el a 

tettet, stb. Mondhatná erre valaki, hogy a vázolt dilemma: fallibilis tudás vagy szkepszis – nem méltányos, mert 

a szkepszissel szemben nyilvánvalóan a dilemma másik ágát választjuk. A helyzet azonban az, hogy a dilemma 

ebben a formában korrekt ábrázolása az elméleti lehetőségeknek: alapvetően a fallibilis tudást vagy pedig a 

szkepszist választhatjuk. 

Történetileg Platón, majd később például Descartes is, az infallibilis tudás ideálját fogadja el, főként azon az 

alapon, hogy a tiszta matematikai tudást tekintik példaszerűnek. Ott valóban az elfogadott axiómák és tételek 

mellett nincs értelme fallibilis bizonyítékról beszélni, legfeljebb triviális hiba fordulhat elő a megengedett 

bizonyítási lépésekben. Empirikus területen azonban a bizonyítékok soha sem merítik ki az empirikus 

események végtelen nyílt osztályait és nincs garanciánk arra, hogy a tendencia jellegű törvények az adott 

esetben megfelelően érvényesülnek. Empirikus területre vonatkoztatta a fallibilis tudást Charles Peirce amerikai 

pragmatikus filozófus a XX. sz. elején, azóta pedig nyilvánvalóként kezeljük ezt a tudás-fogalmat. Ugyanakkor 

természetesen nem szabad elfeledkeznünk a fogalomban benne rejlő ama feszültségről, ami az igazságfeltétel és 

a rendelkezésre álló bizonyítékok között áll fenn. 

Ezt a feszültséget aknázza ki az ún. Gettier kihívás. Edmund Gettier 1963-ban egy mindössze háromoldalas 

cikkében kérdőjelezte meg a tudás platóni hármas definícióját azzal, hogy felvonultatott olyan eseteket, amelyek 

teljesítik Platón mindhárom kritériumát, amelyeket mi is tárgyaltunk itt az előzőekben, nyilvánvaló módon 

mégsem számítanak tudásnak. Mielőtt rátérnék a példákra, amelyek mindig megragadnak a hallgatók 
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emlékezetében, miközben elfelejtik, hogy mit is világítanak ezek meg valójában, tisztázom előzetesen a példák 

célját. Ez pedig az, hogy a tudás teljesüléséhez szükséges lesz a platóniak mellett egy további, negyedik 

tudásfeltételre, amely azt biztosítja, hogy a személy kognitív hite és a hit igazsága nem véletlenül fordulnak elő 

együtt. Éppen azért nem véletlen az együttes előfordulás, mert bizonyítékunknak, amely, mint tudjuk, fallibilis, 

sikerül az igazság mellett szólnia. Ezzel a 4. feltétellel biztosítja az ismeretelméleti séma, hogy az igazság-

feltétel és az igazolás-feltétel nem ‟beszélnek el egymás mellett‟, köznyelvien szólva. Ez utóbbi veszélye azért 

áll fenn, mint már tudjuk, mert az igazság-feltételt a külvilág nyújtja, az igazolás-feltételt viszont az emberi elme 

vagy az adott tudományos közösség határozza meg a maga eszközeivel. A két feltétel a metafizikai alapjaikban 

különböznek tehát és ezt illusztrálják a Gettier-esetek furcsaságai. 

Bízom benne, hogy ezek után a fentiek szerint ismerkednek meg olvasóim a Gettier-esetekkel. 

Az első példa a következő. Smith és Jones együtt pályáznak egy állásra és Smithnek erős bizonyítéka van arra a 

konjunktív (azaz ‟és‟-kapcsolatos) kijelentésre, hogy ‟Jones fogja megkapni az állást, és Jones-nak 10 érme van 

a zsebében‟. (Az írás még a telefonérmék korában keletkezett, de lehet parkoló zseton is, ahogy tetszik.) Jelöljük 

az előbbi kijelentést e-vel. A tudásunk többnyire következtetéses, bizonyítékaink, evidenciáink alapján 

következtetünk a tudás-igényeink igazságára. Smith bizonyítéka a konjunkció első felére az, hogy hallotta, hogy 

a bizottság tagjai Jonest preferálják, a második felére pedig az, hogy várakozási izgalmában Jones a szeme 

láttára ürítette ki zsebeit, és számolta össze a 10 érméjét. Egy ‟és‟-kapcsolat pedig igaz, ha mindegyik tagja igaz, 

Smith pedig a bizonyítékai alapján igaznak hihette a konjunkció mindkét tagját. Bizonyítéka, azaz az ‟e‟ alapján 

Smith megfogalmazza tudásigényét, a ‟p‟ kijelentést, amely úgy szól, hogy: ‟Annak, aki megkapja az állást, 10 

érme van a zsebében‟. Logikailag ezt persze úgy kell értenünk, hogy bármely személyre, ha az illető megkapja 

az állást, akkor neki 10 érme van a zsebében. Smith tudja, hogy ‟e‟-ből következik a ‟p‟, és ésszerűen a ‟p‟-t az 

‟e‟ alapján fogadja el. Azonban tudtán kívül neki magának is 10 érme van a zsebében, és mégis ő, Smith kapja 

az állást, ellentétben a borúlátó várakozásával. Ebben az esetben Smith nem tudja a ‟p‟-t, jóllehet teljesül mind a 

három platóni tudás-feltétel. ‟p‟ igaz, Smith hiszi, hogy igaz, és bizonyítékai alapján hiszi igaznak. 

Miért nem a tudás esete az előbbi példa? Mert a személy nem a megfelelő bizonyíték alapján hiszi igaznak a 

tudás-igényt. Következtetése az evidenciáról a tudásigényre formailag helyes, mert akár az ‟e‟ is igazolhatná a 

‟p‟-t, de az adott esetben a külvilág a maga nyújtotta igazság-feltétellel nem kooperál Smith bizonyítékával. Van 

egy másik, ‟e’‟ evidencia-kijelentés, ami Smith számára a borúlátása és a zsebei tartalmának ignorálása miatt 

nem elérhető, ami azonban nemcsak hogy formailag szintén helyes következtetést ad ‟p‟-re, hanem az adott 

esetben éppen ‟e’‟ alapján lehet igaznak hinni a ‟p‟-t. Ez pedig, azaz „e’‟ így hangzik: ‟Smith kapja meg az állást 

és Smith-nek 10 érme van a zsebében‟. Látható, hogy ‟e‟ és ‟e’‟ csak a személy-változó értékében különböznek: 

Smith és Jones egymásnak helyettesítési esetei, mindkét eset igazzá teheti a ‟p‟-t. 

A Gettier-példa tanulsága, hogy csak akkor rendelkezik egy egyébként racionális személytudással, ha a 

megfelelő bizonyíték alapján hiszi igaznak az egyébként igaz tudásigényű kijelentést. Nem fordul elő a tudás 

esetén, szemben a fentiekkel, hogy egy közbülső hamis evidencia-kijelentésből - ami egyébként a személy 

számára valóban az elérhető bizonyíték az adott esetben – következtet tévesen, bár formailag akár helyesen, a 

személy a tudás-kijelentésre. Ezt a követelményt a negyedik tudás-feltétel fejezi ki. A negyedik tudás-feltétel 

szerint S tudja, hogy p, amennyiben a platóni feltételeken túl az a feltétel is teljesül, miszerint S hite p-ben a 

megfelelő bizonyítékok alapján keletkezik. 

A negyedik feltétel kizárja például, hogy formailag helyesen, de téves bizonyítékból következtessen a 

megismerő személy a tudás-kijelentésre. Ez volt az előbbi eset. Vegyünk egy másikat, ahol a bizonyíték igaz és 

a tudás-igény mellett szól, mégsem számít tudásnak a személy kognitív igénye. Legyen ez az az eset, amikor 

túlságosan véletlenszerű, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok közül éppen az igazival indolkolja a személy a 

tudását és nem a megismerési környezetben szintén felmerülő, de hamis bizonyítékok valamelyikével, amit nem 

képes megkülönböztetni az igazi bizonyítéktól. Például, Katalin cárnő hajózik a Volgán főminisztere, 

Patyomkin társaságában, aki igyekszik arról meggyőzni a cárnőt, hogy virágzik az orosz falu, jólétben él a nép. 

Ebből a célból néhány Volga-menti gazdag parasztház köré díszlet-házakat építtet, amelyek együttesen jómódú 

falu benyomását keltik. Ezt a fajta látszat-keltést nevezik azóta ‟Patyomkin-falvának‟. Katalin cárnő, az 

ismeretelméleti példa szerint, rámutat történetesen egy igazi házra a hajójából és látványbeli evidenciája alapján 

megfogalmazza tudás-igényét, miszerint ‟az ott egy gazdag parasztház‟. Ez igaz, a cárnő hiszi is, hogy igaz, az 

igazi bizonyítéka alapján hiszi annak, mégsem számít tudásnak Katalin tudás-igénye, mert túlságosan 

véletlenszerű, hogy a valódi bizonyíték alapján hiszi igaznak. 

Az előbbi Gettier-eset azt példázza, hogy az igazi bizonyítékok episztemikus környezetében ott vannak a 

kiszűrhetetlen, megkülönböztethetetlen hamis bizonyítékok is. A tudás versengő koncepciója ezért éppen azt 

feltételezi, hogy az egyébként igaz bizonyítékaink alapján megfogalmazott tudásigényeinktől nem tántorítanak 
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el bennünket a vele versengő, a jó igazolásunkat megdöntő hamis bizonyítékok. Katalin cárnő például azért nem 

tudja, hogy ‟az ott egy gazdag parasztház‟, mert nem tudná megkülönböztetni a díszletháztól azt a valódit, amire 

egyébként sikerült rámutatnia, és ha tudomására jutna főminisztere trükkje, akkor nem hinné továbbra is, hogy 

‟az ott egy gazdag parasztház‟, akkor sem, ha ez történetesen továbbra is igaz lenne az adott kontextusban. 

A negyedik feltételt szokás ezért megdöntési feltételnek is nevezni (defeating condition) és ennek alapján a 

megfelelő tudás koncepció az ún. ‟defeasibility notion of knowledge‟. Ennek szellemében a negyedik feltételt 

így is megfogalmazhatjuk: S tudja, hogy p, ha a platóni feltételeken túl az is fönnáll, hogy nincs olyan további, a 

személy számára elérhető bizonyíték, amely ha létezne, kétségbe vonná az általa levont következtetést p-re, 

miközben p továbbra is igaz. Ezt a meghatározást adja a negyedik feltételről például Ernest Sosa és Carl Ginet. 

Irodalmi példát is hozhatunk a bizonyítékok versengésére. Az Othello című Shakespeare-darab szerint Jago arra 

törekszik, hogy ellássa Othello-t hamis bizonyítékokkal Desdemona hűtlenségét illetően, amelyek versengenek a 

végén kiderülő igaz, az előbbiekkel ellentétes bizonyítékokkal. Othello tudását Desdemona hűségéről sikerült 

tehát Jagonak megdöntenie a hamis bizonyítékaival. 

A negyedik feltétel megdöntési megfogalmazásánál az imént azt írtam, hogy nincs olyan további, ‟a személy 

számára elérhető bizonyíték‟, amely megdöntené az igazi bizonyíték alapján felállított igaz hitet és nem azt 

írtam egyszerűen, hogy ‟nincs megdöntő bizonyíték‟. Ennek oka, hogy ha általában a megdöntő bizonyítékok 

kizárása lenne a tudásfeltétel, akkor nemcsak elérhetetlenül magasra tennénk a tudás mércéjét, hiszen eleve nem 

tudjuk kizárni a megdöntő bizonyítékok puszta lehetőségét, hanem dogmatikusak is lennénk, hiszen honnan 

tudhatjuk egyáltalán, hogy nincsenek megdöntő bizonyítékok, és ha egy szerencsés esetben történetesen ott is 

lennénk a megdöntő bizonyítékok teljes hiányánál, erről nem lenne biztos tudomásunk. Vagyis az 

ismeretelméleti kritériumokat úgy kell megfogalmaznunk, hogy miközben tudjuk jól a külvilág visszaigazoló 

szerepének a fontosságát, nem vehetjük fel ennek teljesülését természetes módon. A metafizikai tudatosság a 

garanciák hiányáról mindig jelen kell legyen. Van olyan szerző is persze, aki a külvilág visszaigazoló szerepére 

épít jobban a negyedik feltétel megfogalmazásánál: például Danto azt mondja, hogy a negyedik feltétel azáltal 

teljesül, ha S bizonyítéka p-re, és az, ami p-t igazzá teszi, ‟ugyanahhoz az oksági sorhoz tartozik‟. Például, 

tudom, miközben vezetek a szerpentinen, hogy az út kanyarog, mert ugyanaz a körülmény okozza a hitemet, 

mint ami az út kanyargását okozza, nevezetesen, hogy épp így építik a hegyi utakat. 

Lehetne vitatni az okság szerepét a negyedik feltételben. Mindenesetre tény, hogy a negyedik feltételre, 

akármelyik megfogalmazásában vegyük is, azért van szükségünk a tudás meghatározásánál, mert össze kell 

kötni az igazság-feltételt és az igazolási-feltételt. Ez a két feltétel, mint láttuk, egymástól függetlenül is 

teljesülhet, éppen azért, mert az egyiket a külvilág, a másikat a megismerő elme vagy elmék közössége nyújtja. 

Mondhatná erre valaki, hogy ha az összekötésre azért van szükség, egy közbeiktatott további feltétel 

formájában, mert más a metafizikai alapja a két feltételnek, akkor ezen semmilyen további feltétel sem fog 

segíteni, mert értelemszerűen a további feltétel is vagy az egyik vagy a másik lehetséges metafizikai alaphoz 

tartozik. Erre azt válaszolom, hogy ennek a feltételnek normatív funkciója van. Teljesülését valóban 

különbözőképpen képzelik el az igazolás internalista elméletének hívei, illetve az igazolás externalista 

elméletének hívei. (Lásd erről az igazolás-elméleteknél.) 

Meg kell még jegyezni, hogy nem ugyanaz az igazolás-fogalom szerepel a platóni hármas tudás-definícióban, 

mint a negyedik feltétellel kibővített mai változatban: ugyanis az előbbiben az igazolás lehet akár infallibilis is, 

a mai változat viszont mindenképpen fallibilis igazolást feltételez, hiszen maguk a Gettier-esetek is a téves 

igazolás lehetőségén alapulnak. 

Eddig a Gettier-kihívásra adott azon választ mérlegeltük, aminek lényege a negyedik tudás-feltétel beépítése. 

Egyéb reakciók is vannak azonban, amelyekkel együttesen jól megadhatók a mai ismeretelmélet fő témái és 

irányai. A Gettier-példák motiválták például az igazolás fent említett különböző mai elméleteit. Láttuk továbbá 

azt is, hogy ugyane példák hatására az igazolásunkat megdöntő rivális bizonyítékok kizárása, illetve 

kizárhatósága ugyan megfogalmazódik követelményként, de teljesülése roppant problematikus. Ezért az egyik 

reakció a kizárási elv feladása. Eszerint tudhatunk igaz kijelentéseket anélkül, hogy igazoltan ki tudnánk zárni a 

létező összes, vagy akár csak a számunkra elérhető ellenlehetőségeket. Például tudhatjuk, hogy most 

ismeretelmélet jegyzetet olvasunk, anélkül, hogy igazoltan ki tudnánk zárni ama ellenlehetőségeket, hogy 

csupán hallucináljuk ezt a helyzetet vagy akár egy ‟mátrix szituáció‟ foglyai vagyunk. Egyes szerzők a józanész 

szempontjaként terjesztik elő a kizárási elv feladását, mások, mint például Peter Unger, azt a szkeptikus 

konklúziót vonják le a kizárási elv maradéktalan érvényesítésének lehetetlenségéből, hogy soha nem lehetünk 

igazolt tudás birtokában. A következőkben azonban még nem az igazolás-elméletek felé, illetve a szkepszis 

veszélye felé fordulunk, hanem az igazság fogalmát vizsgáljuk meg, mivel a Gettier-esetek éppen azt a 

problémát hozták elénk, hogy hamis következtetések is vezethetnek igaz tudás-igényekhez. 
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3. fejezet - II. Az igazságpredikátum 
sajátosságai. Igazságelméletek és 
alkalmazási területeik. 

Az ‟igazság keresését‟ szokásosan a fontos eszméknek elkötelezett emberek ügyének tartják. Ebben a 

megközelítésben az ‟igazság‟ tartalmi vonatkozásaira gondolnak: milyen döntés, társadalmi berendezkedés, stb. 

igazságos, mi az igazság valaki vagy valami körül. Az ismeretelméletben viszont a tudás igazság-kritériuma 

bizonyos formális vonások tisztázását előfeltételezi. Például, ha azt mondjuk, hogy ‟Mari lány‟, és azt, hogy 

‟igaz az, hogy Mari lány‟, akkor azonnal érezzük, hogy más dolog állítani egy alanyról egy tulajdonságot, és 

más dolog az ilyen állítást ‟igaznak‟ nevezni. Míg ‟lánynak lenni‟ Mari tulajdonsága, addig ‟igaznak lenni‟ nem 

Marinak, hanem a róla szóló kijelentésnek a tulajdonsága. Első megállapításunk tehát az ‟igaz‟ tulajdonsággal 

kapcsolatban az, hogy nem az egyedek – dolgok, személyek, stb. – tulajdonsága az ‟igaz‟, hanem a 

kijelentéseké. Ez utóbbiakról pedig már sokat tudunk. 

Milyenek azok a kijelentések, amelyek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal? Mi teszi őket igazzá? Ha azt 

mondom, hogy ‟Budapest Magyarország fővárosa‟, vagy azt, hogy ‟a víz 0 C fokon fagy meg‟, mindkét esetben 

igaz kijelentést tettem, azonban különböző alapokon igazak ezek: az első kijelentés egy közigazgatási-politikai 

döntés eredményeként igaz, a második viszont egy természettudományos tény jóvoltából, aminek kifejezéséhez 

felhasználtunk egy mérési konvenciót. Úgy tűnik, hogy az igazság állítása különböző alapokat előfeltételez, 

ezért van értelme megkérdezni, hogy milyen értelemben, alapon, módon, stb. igaz egy kijelentés. Az 

igazságelméletek részint ennek a vonásnak a tisztázására vállalkoznak. Ezzel szemben, ha azt állítjuk, hogy 

‟Mari lány‟, a ‟labda gömb alakú‟, stb. nem kérdezzük meg, hogy milyen értelemben ‟lány‟, milyen értelemben 

‟gömb alakú‟. Az igazság tulajdonításával kapcsolatban viszont forgalomban vannak elméletek, amelyek a 

tulajdoníthatóságot tisztázzák. Például úgy, hogy egy igény igaz, mert a tények megerősítik, mert jól beleillik 

egy elméleti háttérbe, mert jelenlegi igazolási lehetőségeink megerősítik, stb. 

Az ‟igaz‟ mint tulajdonság hasonlít az alapok változatossága tekintetében a ‟létezik‟ tulajdonságához. Gilbert 

Ryle példáját felhasználva, mondhatjuk, hogy ‟léteznek prímszámok‟,‟ léteznek előítéletek‟, ‟létezik monetáris 

tanács‟, de nyilvánvalóan különböző alapokon léteznek ezek a dolgok. Ezért nem lenne értelme a létezést 

csoportalkotó tulajdonságnak véve azt mondani, hogy az a közös a prímszámokban, az előítéletekben és a 

monetáris tanácsban, hogy mindhárman ‟léteznek‟. A létezés, csakúgy, mint az igazság, formális vonás, amiről 

másképp kell számot adnunk, mint arról, hogy valaki lány, vagy hogy valami gömb alakú. 

Eddig az ‟igaz‟-ról mint tulajdonságról beszéltem, ami azt feltételezi, hogy valódi vonásról van szó. Lehetünk 

azonban metafizikailag kevésbé elkötelezettek is: mondhatjuk azt, hogy használjuk bizonyos esetekben az ‟igaz‟ 

szót, azaz logikai-nyelvi funkcióban vesszük ezt a minősítést, anélkül azonban, hogy a világ vonásának 

tekintenénk, mint tulajdonságot. Nos, a logikában a predikátumok a tulajdonságok nevei. Beszélhetünk tehát 

igazság-predikátumról is, nemcsak igazság-tulajdonságról. Itt nem fölösleges kettőzésről van szó: bizonyos 

esetekben csak predikátumunk van, ami mögött nem áll valódi tulajdonság. Például, a ‟fénysebességnél nagyobb 

sebességgel haladás‟ semmilyen fizikai dolognak nem valódi tulajdonsága az univerzumunkban, azonban a 

kifejezést, mint predikátumot megalkothatjuk. Nincs olyan tulajdonság, amit ez a predikátum megnevezne, de 

megvan az elvi lehetősége. A továbbiakban néha igazság-predikátumról fogok beszélni, főként azon elméletek 

kapcsán, amelyek el akarják kerülni a metafizikai elkötelezettséget az igazság, mint valódi tulajdonság mellett. 

Nézzük most meg, hogy milyen igazság-felfogások alakultak ki a rendelkezésre álló elvi lehetőségek alapján. 

A propozícionális tudás koncepciójában fontos helye van Frege következő meghatározásának: Gottlob Frege, az 

analitikus filozófia és a modern logika atyja szerint a ‟tény nem más, mint igaz gondolat‟. Az utóbbit, mármint 

az ‟igaz gondolatot‟ a propozíció tartalmának tekinti. Ennélfogva az igaz propozíciók azonosak a fennálló 

tényekkel. Frege ezt az azonosság-tézist vezeti be. Platonista elődje, Bolzano pedig egyenesen a fennálló 

tényeket önmagukban- való-igazságoknak nevezi. Így ha kifejezzük a tényeket valamilyen propozícióban, akkor 

az igazságokat is kimondjuk ezzel. Ebben a felfogásban az igazság-predikátum a propozíciókhoz tartozik, 

azonban redundánsan szerepel mellettük: például az „a kijelentés hogy ‟a rózsa piros‟” ekvivalens lesz azzal, 

hogy „igaz az a kijelentés, hogy ‟a rózsa piros‟”. I-vel jelölve az igazság-predikátumot és p-vel jelölve a 

kijelentést, azt kapjuk, hogy: p = Ip 
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Kérdés, hogy tartható-e ez az ekvivalencia. Ezt később még megnézzük. Mindenesetre az igazság-predikátum 

nem tesz hozzá semmit a tényt rögzítő kijelentéshez ebben a felfogásban, ami a fregei azonosság-tézisen alapul. 

Szokás ezt az igazság redundancia-elméletének is nevezni. Történetileg már felmerül David Hume-nál, a 18. 

századi brit empiristánál is, a 20. században Frank Ramsey matematikus és filozófus a fő képviselője. Ebből az 

elméletből ágaznak le napjainkban a különböző ún. minimalista elméletek, amelyek mind azt vallják, hogy az 

igazság-predikátumnak van bizonyos logikai szerepe, azonban tartalmas, szubsztantív értelemben az igazság 

tulajdonsága nem létezik. Logikai szerepében az igazságpredikátum kifejezheti például azt, hogy bizonyos 

logikai formával bíró mondatok mind igazak (vagy hamisak). Például, az olyan mondatokról, mint ‟ez az autó a 

teljes felületén metál piros vagy nem metál piros‟, ‟a házunk kétemeletes vagy nem kétemeletes‟, stb., eleve 

tudjuk, hogy ezek a mondatok igazak, mégpedig annál fogva, hogy közös logikai formájuk szerint kifejeződései 

a logikai igazságnak miszerint: 

Vx (Fx v –Fx). Itt x egy egyedváltozó, F egy tulajdonság-változó, a V pedig az ún. univerzális kvantor, ami azt 

mondja, hogy az univerzum minden eleme bizonyos tulajdonságú. Így olvassuk: minden x-re, F vagy nem-F. 

Azaz bármely dologra, vagy rendelkezik egy tulajdonsággal, vagy nem. Paul orwich, Scott Soames és Harty 

FsieldHHorwich, Scott Soames és Harty Field tekinthetők az igazság-minimalizmus fő mai képviselőinek. 

Mondtam, hogy az igazság predikátum rokon vonást mutat a létezés-predikátummal. Nem meglepő ezért, hogy 

az igazság fölfogható fogalmilag úgy is, mint helyes ítélet arról, hogy mi létezik a világban. Emlékszünk, Platón 

szerint is, aki igazat mond, az valami létezőről szól. Arisztotelész pedig egyenesen úgy határozza meg az 

igazságot, hogy igazat mond az, aki azt mondja arról, ami létezik, azaz ‟van‟, hogy az létezik, azaz ‟van‟. 

(Arisztotelész Metafizika 1011B) Eszerint tehát az igazság-predikátum relációs szerkezetű, egy absztrakt nyelvi-

fogalmi tartalomnak a létezővel, a valósággal való megegyezésében áll az igazság. Ez a megegyezés vagy 

korrespondencia alkotja az igaz-relációt. Szokás ennek alapján Arisztotelészt az igazság-korrespondencia 

felfogás elődjének tekinteni. 

Kérdés, hogy a ‟van‟ a fenti meghatározásban milyen értelmű Arisztotelésznél: arról szólnak-e az igaz 

kijelentések, hogy rámutatnunk nyelvileg arra, hogy mi létezik, vagyis egzisztenciális értelmű-e a ‟van‟, vagy 

pedig úgy kell-e értenünk, hogy arra vonatkozik, hogy milyen módon, milyen tulajdonságokkal ‟vannak‟ a 

dolgok. Például, ha azt mondjuk, hogy ‟Mari lány‟, akkor nem egyszerűen a ‟Mari‟ létező felmutatásából áll az 

igazságigény, hanem a ‟lányként‟ való létezéséből. A ‟lányként van‟ tulajdonság tulajdonításában szerepel a 

‟van‟, azaz predikatívan. Az értelmezők véleménye itt eltér egymástól: Donald Davidson és sokan mások szerint 

Arisztotelész egzisztenciális értelemben veszi a ‟van‟-t az igazságdefiníciójában, és nem abban a mai 

értelemben, hogy a korrespondencia-reláció másik relátuma a nyelvi-fogalmi propozíció mellett nem egyszerűen 

valami ‟létező‟, hanem valamilyen tény. Például, hogy ‟Mari (van) lány.‟ Az igazság tény-korrespondencia 

felfogása viszont újabb keletű, és Arisztotelésznél nem található meg, akinek hiányzik a metafizikájából a 

tények fogalmi elemzése. Ennek okait most itt nem tisztázhatjuk, ez egy metafizika-kurzus tárgya. 

(Természetesen nem arról van szó, hogy Arisztotelész ne ismert, vagy ismert volna el tényeket a világban, 

csakúgy, mint bárki más. A fogalmi elemzés korlátairól vagy sajátosságairól van itt csak szó.) 

Mások, például W. Künne vagy M. Williams azt állítják, hogy predikatív értelmű az igazság-predikátum 

használata Arisztotelésznél, ezt viszont egy másik mű, a Hermeneutika alapján állítják. Ez utóbbiban 

Arisztotelész azt mondja, hogy az igazság, illetve a hamisság az összetételben és az elválasztásban van. A 

példáink alapján: ha a lány-mivoltot tesszük hozzá Marihoz, igazat mondunk, ha viszont elválasztjuk a gömb 

alakúságot a labdától, akkor hamisat mondunk. Ez utóbbi hely ellenére a Hermeneutikából én azt gondolom, 

hogy mégis Davidson-nak van igaza, mégpedig azon koncepcionális megfontolásból, hogy a mai fogalmai 

elemzés szerint vett ‟tények‟ hiányoznak Arisztotelész metafizikájából. 

A tény-korrespondenciát olyan 20. századi szerzőknél találjuk meg, mint George Moore és Bertrand Russell. 

Eszerint az igazság reláció, amely fennállhat kijelentések és tények között. A legjobban az alany-állítmány 

szerkezetű egyszerű (azaz nem összetett) kijelentő mondatokban kifejezett propozíciók és a nekik megfelelő ún. 

atomi tények közötti korrespondenciára működik a legjobban ez az igazság-elmélet. De például a ‟minden 

ember halandó‟ kijelentés igazságát már nem magyarázhatjuk ezen az alapon, mert ez nem ‟tény‟, hiszen a még 

meg sem született emberekre is vonatkozik. Az ‟örülnék, ha eljönnél‟ feltételes mondat propozícionális tartalma 

sem ragadható meg valamilyen tényre vonatkozó igénnyel, hiszen nem azt mondom általa, hogy ‟te eljössz‟ és 

‟én ennek örülök‟. A tény-korrespondencia felfogásnak megvannak tehát a maga korlátai, amire kitérek majd. 

A korrespondencia elméletnek létezik egy szemantikai változata is. Ez kiindul a nyelvben megfogalmazható 

bizonyos paradox igazságigényekből, amire megoldást javasol. Vegyük például a következő mondatot: (1): az 

(1) mondat nem igaz. Mást pedig (1) nem mond, mint a saját hamisságát. Nyilvánvalóan nem tudjuk értékelni 

ezt az önmagára utaló mondatot. Történetileg az eset a ‟krétai hazudós‟ példájával került illusztrálásra. Eszerint 
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egy krétai ember azt mondja: ‟minden krétai hazudik‟ és mást nem mond. Ha feltesszük, hogy igazat állít, akkor 

az állítása hamis, ha pedig azt tesszük fel, hogy hamisat állít, akkor az állítása igaz. Az állítás igaz, akkor és csak 

akkor, ha hamis, és fordítva. Mondhatnánk mai logikai megoldással, hogy nem létezik ilyen krétai ember, de a 

klasszikus logika még nem mérlegelte a kijelentéseket üres tárgyalási univerzum vagy alaphalmaz mellett. A 

paradoxon mai megfogalmazásában pedig az (1) mondatban nincs is semmiféle egzisztenciális igény, amit 

elvethetnénk. 

A hazudós paradoxon alapján a szemantikai korrespondenciát kidolgozó Alfred Tarski azt mondta, hogy a 

természetes nyelvek mondatait nem helyes úgy használni, hogy ezek a mondatok egyszerre szólnak a világról és 

a saját szemantikai vonásaikról, például, hogy mi az igazságértékük vagy, hogy mit jelentenek.(A szemantika az 

igazság és a jelentés kérdéseivel foglalkozik.) Helyesebb különválasztani a világ dolgaira vonatkozó ún. 

tárgynyelvet, amiben pl. megfogalmazhatjuk, hogy a rózsa piros, Mari lány, stb. és a tárgynyelvi mondatok 

szemantikai értékelésére alkalmas metanyelvet, ami tartalmazza az ‟igaz‟, a ‟hamis‟, az ‟azt jelenti, hogy...‟, ‟azt 

jelöli, hogy...‟ stb. predikátumokat, valamint a tárgynyelvi mondatok és kifejezések metanyelvi megjelölését, 

így pl. ‟a rózsa piros‟, ‟Mari lány‟, stb. mondatokat, amelyek kaphatnak szemantikai minősítéseket. 

Ezek alapján már megfogalmazhatjuk: ‟a rózsa piros‟ igaz akkor és csak akkor, ha a rózsa piros. Vagyis az 

idézőjeles metanyelvi mondat rendelkezik az igazságpredikátummal, amennyiben a tárgynyelvi mondat a 

megfelelő fennálló tényt fejezi ki. Ezzel kiküszöbölődik a természetes nyelvek szemantikai zártsága, ami az 

önmagukra utalásban, az önreferencialitásban mutatkozik meg. 

A megoldás formálisan: ’p’ igaz, akkor és csak akkor, ha p. Röviden: ‟p‟ igaz = p. 

Ebben a felfogásban az igazság-predikátum szemantikai vonása hangsúlyos: az, hogy megadja a kapcsolatot egy 

nyelvi kifejezés és azon dolgok és állapotaik között, amelyekről a nyelvi kifejezések szólnak. Világos továbbá 

az is, hogy a szemantikai korrespondencia nem az absztrakt propozíciókat, hanem a nyelvi mondatokat tekinti 

igazságérték hordozónak, mivel eredetileg is arra szerveződött, hogy kiküszöbölje a nyelvben megfogalmazott 

bizonyos paradox igazságigényeket. Tarski elméletét a 20. sz. első felében üdvözölték a Bécsi Kör olyan 

gondolkodói, mint Rudolf Carnap, vagy Carl Popper. Logikai-szemantikai vonatkozásait ma is sokan tárgyalják. 

Itt csak annyit jegyek meg, hogy az absztrakt propozíciókkal, mint igazsághordozókkal szemben a természetes 

nyelv mondatai azzal a feladattal terhelik meg az igazságelméletet, hogy a jelentés kérdéseire is térjen ki, hiszen 

pl. ‟a rózsa piros‟ vagy a ‟Mari lány‟ mondatok csak a magyar nyelvben jelentik azt, amire az igényünk 

vonatkozik. Ezért ki kell egészítenünk a fenti meghatározást a jelentésre vonatkozó konvencióval. Eszerint: ’p’ 

igaz, akkor és csak akkor, ha p és ha ’p’ azt jelenti L-ben, hogy p. Itt L az adott természetes nyelv. Ebből 

persze adódnak komplikációk, például, ha az egyik természetes nyelven fogalmazzuk meg a tárgynyelvi 

mondatot és egy másikon a meta-nyelvi igényt, mert ekkor a jelentés, a szinonimitás kérdéseiben kell 

megállapodnunk. 

Mint mondtam, a korrespondencia-elméletnek vannak bizonyos korlátai, függetlenül a szemantikai változata 

korlátaitól. Az egyik korlátozó tényező azonban mindjárt meg is haladható egy további igazságelmélettel. Ez 

olyan esetekre alapoz, amelyekben indexikus elemek vannak. Ezeket már említettük: az ilyen elemeknek, 

például az ‟itt‟-nek, az ‟én‟-nek, a ‟most‟-nak, a ‟tegnap‟-nak, stb. van egy állandó jelentésbeli karaktere, hiszen 

tudjuk, hogy az ‟én‟ az aktuális beszélő, a ‟most‟ a beszélő ideje, a ‟tegnap‟ a beszédhez képest előző nap, stb. 

ugyanakkor természetszerűleg mindig változik a tartalmuk. Mindig más személy mondja, hogy ‟én‟, mindig más 

nap a ‟tegnap‟, stb. A tartalom megadható indexben: ‟én‟, azaz Kis Pál, ‟ma‟, azaz 2010.07.07-én, stb. 

Nyilvánvaló, hogy a változó tartalom miatt az indexikus kijelentő mondatok igazságfeltétele nem adható meg 

egyszerűen tény-korrespondenciával. Nem mondhatjuk, hogy az ‟én most éhes vagyok‟ kijelentés igaz, ha 

fennáll az én most éhes vagyok ténye. Sokszor, sok embernél áll fönn a világban ilyen tény, a kijelentő 

mondatot mindig más tény teszi igazzá, és természetesen nem minden kiejtése igaz feltétlenül. Mikor ezeket 

írom, szerencsére nem is vagyok éhes. De a ‟Budapest Magyarország fővárosa‟ kijelentésnek minden kiejtése 

igaz egy bizonyos dátumtól kezdődően. 

Az indexikus kijelentések ezzel szemben érzékenyek a kiejtés kontextusa iránt, ezért kontextuálisan 

meghatározott igazságfeltételeket igényelnek. Az ő esetükben az igazságot nem kéthelyű relációnak vesszük, 

ami egy tény és a neki megfelelő propozíció között áll fenn, mint a tény-korrespondencia elméleteknél, hanem 

háromhelyű relációnak tekintjük, ami teljesül a személy, a kiejtés, és a kontextuális körülmények megfelelő 

megválasztása esetén. Például, ha Kis Pál azt mondja a vasárnapi ebéd előtt az edzése után, hogy ‟én most éhes 

vagyok‟, akkor feltehetően teljesül az igazság. Ezért az igazságot szokás teljesülésnek (satisfaction) is venni a 

kontextualista felfogásban, mivel nem a korrespondenciában, hanem a háromhelyű reláció változóihoz való 

megfelelő értékek rendelésében valósul meg az igazságigény. Ezt a felfogást képviseli például Donald 

Davidson. Formalizálva: I (U, P, C), ahol I az igazság, U a kiejtés, P a személy, C pedig a kontextus jelölése. 
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Világos, hogy nem az indexikus mondat igaz önmagában, hanem a kiejtése bizonyos kontextusokban. Az 

viszont felmerülhet kérdésként, hogy mi szükség arra, hogy külön logikai helyet biztosítsunk a ‟személy‟ 

számára, miért nem lehet például a kontextus egyik elemének tekinteni, ugyanúgy, mint a helyet, időt, módot, 

stb. Ennek az az oka, hogy a kontextus indexikus elemei mind a beszélő személytől függnek: a ‟most‟ a 

beszélőhöz képest vett idő, annak az aktuális jelene, az ‟itt‟ a beszélő helye, stb. 

A kontextuális igazságfogalom részint a pragmatikus szempontok felé vihető el, illetve a kontextus kitágításával 

elérkezhetünk ahhoz, hogy az egyes kijelentések csak egy kijelentéshalmaz elemeiként értékelhetők az 

igazságérték szempontjából. Ez lesz a koherentista felfogás. 

A koherencia elmélet abban különbözik a többitől, hogy nem egyes kijelentések vagy mondatok az igazság-

tartalmazók, nem is csupán az egyes kijelentések a kontextusukkal, hanem kijelentések összefüggő halmaza, 

többnyire egész teóriák az igazság-tartalmazók. Az igazi alkalmazási területe a koherentizmusnak az elméletek 

igazságigénye. Például, a kémiai elemek periódusos elmélete nem oly módon igaz, hogy korrelálna egy izolált 

ténnyel, hanem úgy, hogy jól leírja a kémiai elemek viselkedését, tulajdonságait és az egymással való 

kapcsolataikat, azáltal hogy egy magyarázó rendszerben helyezi el az elemeket. Hasonlókat tudnánk elmondani 

a társadalomtudományok törvényeiről. A lényeg, hogy magyarázó kapcsolatokban valósul meg a koherencia. 

Ennélfogva ez nem definíciós elmélet, hanem kritériológiai. Eszerint az egyes kijelentések akkor igazak, ha 

elemei egy koherens rendszernek. Most már a koherencia kritériumait kell csak tisztázni. 

A koherens kijelentésrendszer jellemzői: konzisztencia (logikai és valószínűségi), komrehenzivitás és 

összekapcsoltság. Az első kettő minden igazságelmélet velejárója, a harmadik viszont specifikusan a 

koherencia-elmélet jellemzője. A logikai értelmű konzisztencia azt jelenti, hogy nem fordul elő a kijelentés-

halmazban ellentmondás. Azaz nem fordul benne elő egyszerre egy kijelentés és annak a negációja is. Például, 

az a szociológiai elmélet, amelyikből következik a társadalmi szolidaritás növekedése és a csökkenése is, 

bizonyosan nem konzisztens. A valószínűségi konzisztencia valószínűségi jellegű kijelentésekre áll, amelyekben 

gyakran fogalmazzuk meg tudásigényeinket, amikor empirikus területen vagyunk. A feltétel értelmében egy 

kijelentésnek a valószínűsége plusz a negációjának a valószínűsége pontosan 1: nem rendelhetek például 70 %-

os valószínűséget a társadalmi szolidaritás növekedésének hipotéziséhez, miközben mondjuk 60 %-ban hiszem a 

csökkenését. A komprehenzivitás azt jelenti, hogy a koherens rendszernek minden releváns adatot tartalmaznia 

kell: nem hiányozhatnak adatainkból azok, amelyekre élesítettük a vizsgálatunkat, vagy amelyek nélkül nem 

értelmezhetők az adataink. 

Mit jelent az összekapcsoltság? Például, ha veszem azt a három kijelentésből álló együttest, miszerint ‟a Mátra 

Magyarország legmagasabb hegye‟, ‟a 2 prímszám‟, és ‟Mozart nagy zeneszerző volt‟, akkor jóváhagyjuk 

azonnal a konzisztenciára vonatkozó igényt, de nem találjuk az összekapcsoltságot. Míg ha azt a három 

kijelentést mérlegelem együtt, hogy ‟a legtöbb bokszolónak van fejsérülése‟,‟ Kis Pál bokszoló‟, ‟Kis Pálnak 

nagy valószínűséggel van fejsérülése‟, akkor azonnal érezzük, hogy logikai következménykapcsolat köti össze 

ezeket a kijelentéseket. Természetesen nemcsak logikai következménykapcsolatok teremthetik meg az 

összekapcsoltságot a koherens rendszer elemei között. A rendszerek fejlődhetnek, változhat bennük a 

koherencia mértéke, amire viszont a logikai kapcsolatrendszer nem ad módot, mert ez adott. Valószínűségi 

kapcsolatok viszont változó erősségűek lehetnek. Célszerű ezért fölvenni azt a gondolatot, hogy feltételes 

valószínűségi kapcsolatok valósítják meg az összekapcsoltságot. Ennek értelmében egy kijelentésrendszer 

összekapcsolt, ha bármely elemére igaz, hogy megnő a valószínűsége azáltal, hogy igaznak vesszük a rendszer 

többi elemét. Olyan ez, mint egy kirakós játék egy hiányzó elemmel: az összes többi elem együttesen, 

megfelelően elrendezve, megvilágítja számunkra, hogy milyen további elem illik a rendszerbe. 

Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a következő lehetőségek kínálkoztak fogalmilag – és 

valósultak meg történetileg – az igazság felfogására. Amennyiben az igazságot azonosítjuk a dolgok valódi 

állapotával, a világban fennálló tényekkel önmagukban, akkor a redundancia-elméletet valljuk. Ha azt 

gondoljuk, hogy az igazság a létezőre való rámutatásból áll, megkapjuk a korrespondencia arisztotelészi 

változatát. 

Ha azt gondoljuk, hogy a tényekkel való korrespondenciában áll az igazság, és így valódi relációs szerkezete 

van, szemben az előbbi nézetekkel, akkor eljutunk a tény-korrespondencia felfogáshoz. Ha olyan 

kijelentésekhez keresünk igazság-feltételt, amelyek nem állandó, ‟örök‟ tényeket fejeznek ki, hanem kontextus 

függően mindig más a tartalmuk, akkor az igazság, mint kielégíthetőség kontextualista elméletét valljuk. 

Végül, ha a kontextust olyan tág értelemben vesszük, ami az elméletekre jellemző, ahol az egyes kijelentések 

igazságigénye függ a teljes elméleti háttértől, akkor a koherencia elmélethez jutunk. 
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Fölmerül a kérdés, hogy melyik a ‟jó‟ igazságelmélet. Sejthető az eddigiekből, hogy nem kapunk egyértelmű 

döntést: bár minden elméletnél jeleztem, hogy vannak bizonyos korlátai, ugyanakkor az is világossá vált, hogy 

különböző területekre és problémákra adták a különböző elméleteket és nem létezik egyetlen egységes elmélet, 

ami minden területet és az igazsággal kapcsolatos minden kérdést lefedne. Miután más ismerjük mindegyik 

elméletet nagy vonalakban, érdemes az erényeikre és a korlátaikra rámutatni. 

Pro-k és kontrák: 

A redundancia-elmélethez tartozó igazság-minimalista felfogás joggal mutat rá az igazságpredikátum logikai 

szerepére és helyesen int óva, hogy ne keverjük össze az igazságpredikátum szerepének tisztázását a változatos 

tartalmú igazságigényekkel. Alapjául a fregei azonosság-tézis szolgál, azonban nem alkalmazható az p = Ip 

formula olyan esetben, amikor a p kijelentésben az alanyra utaló kifejezés ‟üres‟. Üres nevekről, illetve 

leírásokról akkor beszélünk, ha a használt tulajdonnév vagy leírás nem nevez meg senkit, semmit. Például, a 

‟Mikulás‟ név nem nevez meg senkit valójában, ahogyan a ‟Kant felesége‟ leírásnak sincs jelölete, mert a nagy 

königsbergi gondolkodó agglegény maradt egész életében. Ennélfogva a ‟Kant felesége protestáns volt‟ p 

kijelentésnek nincs igazságértéke, azaz se nem igaz, se nem hamis. Igaznak nyilvánvalóan nem vehetjük, 

azonban hamisnak sem, mert ez félreérthető lenne: ha azt mondanánk, hogy hamis az, hogy ‟Kant felesége 

protestáns volt‟, akkor ezzel előfeltételezzük, hogy Kantnak volt felesége, csak éppen nem protestáns vallású. Itt 

azonban nem teljesül az egzisztenciális előfeltevés, ezért a jelzett kijelentésnek nincs igazságértéke. 

Mármost ha a p = Ip redundancia sémában p –ben a ‟Kant felesége protestáns volt‟ kijelentést helyettesítjük, 

akkor azonnal látjuk, hogy az ekvivalencia nem teljesül ezzel az üres alanyú kijelentéssel, mivel míg p-nek 

nincs igazságértéke, addig Ip-nek van, mégpedig hamis, mivel hamis az, hogy „igaz az, hogy ‟Kant felesége 

protestáns volt‟”. 

Az arisztotelészi korrespondenciáról a következőket mondhatjuk: ugyan előfutára a mai korrespondencia 

elméleteknek, amelyek fontos helyet foglalnak el az igazságelméletek sorában, azonban az egzisztenciális 

értelmű korrespondenciát ma problematikusnak tartjuk. Ma a kijelentések predikatív tartalmához keresnek 

korrespondenciát: ahhoz, hogy a dolgok valóban úgy vannak-e, ahogyan a kijelentéseinkben szerepelnek. Azt, 

hogy mi ‟létezik‟, az előfeltevésekben tisztázzuk. Jól láttuk a fenti példában, hogy Kant feleségének hiánya 

megfosztotta a róla szóló kijelentést az igazságérték lehetőségétől. A létezés tehát inkább előfeltevés, semmint a 

kijelentéseink igazságértékelésre kerülő tartalma. Ha az egzisztenciális előfeltevés teljesül, akkor lehetnek a 

kijelentéseink igazak vagy hamisak, és minket ez az igazságérték érdekel az egzisztenciális feltétel teljesülése 

mellett. 

Ami a modern tény-korrespondencia elméletet illeti, nagy előnye, hogy teljesíti az ún. józanész elvárásait, hogy 

megfeleljenek állításaink a tényeknek. A tények szilárd mivoltának mítosza áthatja felfogásunkat. Ugyanakkor 

látnunk kell, hogy számos igazságigényünk nem olyan jellegű, hogy tényekkel lenne kapcsolatba hozható. 

Utaltam már arra, hogy univerzális érvényű kijelentések, mint például a ‟minden ember halandó‟ nem az egyes 

tények révén igaz. Legfeljebb az egyes tények végtelenszámú ‟és‟-kapcsolata révén, amit nem tudunk 

prezentálni. De nemcsak az univerzális érvényű kijelentések nem engedelmeskednek a tény-

korrespondenciának, hanem a negatív egzisztenciális kijelentések sem. Például a ‟nincsenek kentaurok‟ 

kijelentés ellenőrzése is az egész univerzum felkutatását igényli, ami szintén gyakorlati lehetetlenség. 

Hasonlóképp, a morális kijelentések igazsága, amennyiben tekinthetjük őket igazságértékkel bírónak, hanem 

valamilyen norma követésének elvárása. Továbbá, a tiszta tudományok, mint a matematika vagy a logika 

kijelentései sem a tényeknek való megfelelés által igazak, mint azt tisztáztuk az elején. Sokan továbbá úgy vélik, 

hogy sem a múltról, sem a jövőről szóló kijelentések nem állnak tényekkel korrespondenciában, mert egyiknek 

az eseményei sem adottak tényként. Nos, a jövővel kapcsolatban ez el is fogadható, mivel a jövő nyitottsága és 

esetlegessége következtében nem tény semmi, ami a beszélő idejéhez képest megadható jövőhöz tartozik. A 

múlttal kapcsolatban viszont erősen problematikus az állítás, mert a történelmi megismerést helyezi szkeptikus 

perspektívába: eszerint a múlt nem ismerhető meg, mivel a múltbeli történések ma már nem fennálló tények, a 

dokumentumokból, régészeti leletekből való következtetés pedig nem vezet garantáltan a tényekhez. 

A szemantikai korrespondencia elmélet korrigálja a mindennapi nyelv azon logikai hiányosságát, hogy 

ugyanazon szinten és ugyanazon nyelvi eszközökkel szól a világ dolgairól és a saját szemantikai vonásairól – 

lehetővé téve ezáltal olyan szemantikai paradoxonok fölmerülését, mint amilyen a ‟hazudós‟ paradoxon. A 

megoldandó probléma viszont csak azon föltevés alapján merül fel, hogy a világ dolgaival, tényeivel 

korrespondencia-relációban nem az absztrakt propozíciók, hanem a természetes nyelvi mondatok állnak. Ezáltal 

a jelentés és a fordítás problematikájával van megterhelve ez az elmélet. A mondat mint relátum választását a 

propozíció helyett az motiválja, hogy egyes filozófusok ódzkodnak az asztrakt létezőktől, sőt, egyenesen 
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kétségbe vonják, hogy vannak ilyen létezők. Ez egy metafizikai pozíció, ami, mint látjuk, kiválasztja a vele 

kompatibilis igazságelméletet. 

Az igazságot teljesülésnek tekintő kontextuális igazságfogalom teljesen megfelelő az indexikus elemeket 

tartalmazó mondatokra. A mondat versus propozíció dilemma itt eleve nem merülhet fel, mert míg indexikus 

mondatok vannak, addig indexikus propozíciók nincsenek, mivel a platonista fregei hagyomány a propozíciókat 

változatlan absztrakt létezőknek veszi. Jóllehet van propozícionális tartalma az olyan indexikus mondatoknak is, 

mint pl. ‟ő most éhes‟, ezt viszont nem indexikus módban vesszük, hanem változatban-módban. Úgy például, 

hogy ‟Kis Pál 2010. 07.07-én délben éhes‟, ami mindig igaz az adott személyre az adott dátumon. 

Végül, a koherentista igazságfelfogás jól alkalmazható komplett elméletekre, ahol az elmélet a maga egészében 

igazság-tartalmazó, és nem az egyes izolált mondatai vagy kijelentései. A koherens magyarázatot általában 

nagyobb valószínűséggel gondoljuk igaznak, mint azt az elméletet, amiben magyarázati hiányok vannak, vagy 

ahol túlságosan laza a kapcsolat az egyes elemek között. Azonban ne feledjük, hogy az igazsághoz nemcsak a 

mi magyarázati koherenciánk kell, hanem a külvilág kooperálása is. Ez a sérülékeny pontja a koherentista 

igazságfelfogásnak: nincs garancia arra, hogy szerencsénk van – bár igyekszünk ennek esélyét módszertanilag 

növelni – és a külvilág valóban kooperál a mi igazságigényünkkel. 

Az egyes elméletek értékelésénél többször is előkerült a metafizikai szempont. A bevezetőben állított 

kapcsolatot ismeretelmélet és metafizika között itt is demonstrálhatjuk: míg a korrespondencia elméletek 

minden változata felteszi az igazságoknak a felismerésüktől való függetlenségét, addig a koherentizmus a 

magyarázat koherenciájában, azaz egy episztemikus vonásban találja meg az igazság kritériumát. Szokás az 

előbbit metafizikai realista pozíciónak is nevezni, mivel állítja az igazságok önmagukban vett realitását. Ezáltal 

a metafizikai realista el is kötelezett a kétértékűség mellett: eszerint minden kijelentés (vagy lehetséges 

kijelentés) önmagában igaz vagy önmagában hamis, függetlenül attól, hogy felismeri-e valaki, hogy egyáltalán 

tudomására jut e az emberiség tudósainak valamikor is. Ezt vallja például ma Colin Mc Ginn. Kérdés persze, 

hogy ekkor hogyan tudjuk jóváírni az ‟igaz‟, illetve a ‟hamis‟ minősítést ezekhez a tényleges vagy lehetséges 

kijelentésekhez. 

Az utóbbi felfogást pedig, amit mi a koherentizmussal szemléltettünk, szokás metafizikai anti-realista 

pozíciónak nevezni. Eszerint az igazság fogalma nem haladja meg a felismerését, más szóval, az igazság 

episztemikus fogalom. Fő képviselő ma ennek a nézetnek Michael Dummett. 

A redundancia elméletek, az igazság-minimalizmus pedig tüntet a metafizikai semlegességével. Amit persze 

nem sikerül elérnie, mert a mondatok, mint igazságigény hordozók melletti elkötelezettsége és a propozíciók 

elvetése maga is egy markáns metafizikai álláspont. 
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4. fejezet - III. Az igazolás internalista 
elméletei. Az empirista 
fundácionalizmus. 

Láttuk a megelőző fejezetben, hogy az episztemikus igazságfogalom az igazolás felé mutat. Tudjuk a 

korábbiakból, hogy az igazoltság a tudás egyik kritériuma. Vettük azt is, hogy erős, a tévedést kizáró igazolást 

kíván az infallibilista felfogás, míg a fallibilista beéri a kritériumokat biztos garancia hiányában teljesítő 

igazolással. 

De melyek ezek a kritériumok? Az igazolás természetével kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy a kognitív 

hitnek mely vonásai azok, amelyek külön-külön szükségesek és együttesen elégségesek az igazoláshoz. Kétfajta 

elmélet alakult ki erre: az internalista válaszok szerint a hit bizonyos közvetlenül elérhető, belső vonásai, mint 

például a nyilvánvalósága, a kételyen felül állása, stb. adják a kritériumot. A másik felfogás, az externalizmus 

szerint a belső vonások nem garantálják, hogy az igazolás eléri célját, vagyis az igazság alátámasztását. Ezért az 

igazság, mint az igazoláshoz képest külső, azaz ‟externális‟ szempont teljesülése a mérvadó. Ezért a közvetetten 

elérhető vonásokra, például a hit kialakulásának megbízhatóságára helyezik a hangsúlyt. A ‟megbízhatóság‟ azt 

jelenti, hogy a külvilág maga alakítja megbízhatóan a vele adekvát hiteinket. Nagy kérdés persze, hogy hogyan 

szerzünk tudomást a külvilág segédletéről a hiteink alakulásában. 

Itt a történetileg kialakult nagy internalista elméletekkel és azok mai megjelenéseivel fogunk foglalkozni. Az 

internalista elméletek két fő csoportba oszthatók, úgymint: fundácionalizmus (empirista és racionalista 

változatokban) és koherentizmus. Vigyázat, a koherentizmus előfordul igazságelméleti és igazoláselméleti 

pozícióként is. Emlékszünk, mint igazságelméleti pozíció, azzal lépett fel, hogy egy kijelentés igaz, amennyiben 

eleme a kijelentések egy koherens rendszerének. Előlegezve a tárgyalást, mint igazoláselméleti pozíció azzal lép 

föl, hogy egy kijelentés igazolt, amennyiben eleme a kijelentések egy koherens rendszerének. Kérdés, hogy 

melyik igényt valószínűsíti inkább az ‟egy rendszer elemének lenni‟ reláció: az igazságot vagy az igazolást? 

Erre majd a következő fejezetben térünk ki. 

A fundácionalizmus az ‟alap‟, a ‟fundamentum‟ szóból származik, megtestesítve a meggyőződést, hogy a 

tudásnak alapokra kell épülnie. A fő motiváció emellett az, hogy az ismeretelméletnek már az ókortól kezdve 

szembe kellett néznie azzal a szkeptikusoktól jövő ellenvetéssel, miszerint az igazolás soha be nem fejezhető 

procedúra. Ugyanis ha egy p tudásigényünk alátámasztására hivatkozunk, mondjuk, egy q állításra, akkor ez 

utóbbi hitelességéről kell számot adnunk, például, egy további r bizonyítékkal, és így tovább. Vagyis a 

szkeptikus szerint nincs tudás az igazolt igény értelmében, mert az igazoltság soha el nem érthető állapot. 

Természetesen az empirikus terület problémájáról van szó, nem a matematikai bizonyításról. A fundácionalista 

válasz a szkeptikus kihívásra az, hogy az igazolás nem jár végtelen regresszussal, mert kijelölhetők bizonyos 

fundamentális kijelentések, amelyekre való visszavezetéssel történik az egyéb kijelentések igazolása. A 

fundamentális kijelentések azzal az aszimmetriával bírnak, hogy képesek átadni igazolást, miközben ők maguk 

nem szorulnak további igazolásra. A fundácionalizmus lineáris igazolási modelljében tehát az igazolás véges, 

befejeződik az alapkijelentéseknél. Tartalmilag akár az empirista, akár a racionalista változatát vesszük, a 

fundácionalista igazolás sémája a következő: 

S hite p-ben igazolt, akkor és csak akkor, ha 

a. S hite p-ben alaphit, vagy 

b. S hite p-ben alaphiten alapul 

Empirista változatban az ‟alaphitek‟ a közvetlen érzékszervi tapasztalatról való beszámolók, a racionalista 

változatban pedig, amiről később lesz szó, bizonyos azonnal belátható, önevidens állítások. Ami az ‟alapulni‟ 

relációját illeti, fontos figyelembe venni, hogy ez nem logikai következmény-kapcsolat. A fundácionalista 

igazolási sémában az alaphitekre való alapozás nem olyan, mint az axiómákra való visszavezetés, mert az 

alaphitek és a nem-alaphitek között viszony nem logikai. Az alaphitek fallibilis, ’legyőzhető’ alapot 

szolgáltatnak a nem-alaphitek igazoltságára. Például, ha pirosnak látom a diszkóban a falat, jó okom van azt 

hinni, hogy hangulatkeltően megvilágítják piros fénnyel az egyébként fehér falat, míg a nagymamám, nem lévén 

gyakorlott diszkó-látogató, azt hiheti, ugyanolyan érzékszervi tapasztalat alapján, hogy a diszkó falát valóban 

pirosra festették. A példa mutatja, hogy van kapcsolat a közvetlenül adódó látvány és az arra alapuló, a fizikai 
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környezetről szóló kijelentés között, és ennyiben a fundácionalizmusnak jogos a szempontja. Azonban a látvány 

értelmezésre kerül, a szórakoztatóipari szokások fényében, és így nyeri el kapcsolatát a fizikai kijelentéssel, ami 

a fal színéről szól. Vagyis nem azt mondhatjuk, hogy mindig, amikor ilyen-és-ilyen tapasztalatunk van, akkor 

ez-és-ez a helyzet a fizikai világban. Ha azt látjuk például, hogy összefut a vonatsínpár, akkor valóban összefut, 

nos, ilyen igénnyel nem léphetünk föl. 

Ha az alaphitek nem tévedhetetlenek, hanem csak fallibilis bizonyítékot nyújtanak, akkor máris kiléptünk a 

klasszikus, történetileg mára már meghaladott, ún. erős fundácionalizmusból. Ez utóbbi elkötelezett az alaphitek 

tévedhetetlensége mellett, amely hiteket elégségesnek tart az egyéb hitek igazolásához. A klasszikus brit 

empirizmus képviselőit sorolhatjuk ide. Továbbá, ha az alaphitek mellett egyéb információra is szükségünk van 

az egyéb hitek igazolásához, például, a diszkó szokások ismerete segít a látvány értelmezésében, akkor 

túlléptünk a szigorúan vett lineáris igazolási sémán. Ezt a belátást testesíti meg a mai, gyenge fundácionalizmus. 

Ez utóbbi csak annyit állít, hogy az alaphitek egy kezdeti, alacsony igazoltsággal (nem-nulla kezdeti 

valószínűséggel) bírnak, ennélfogva kiegészítésre szorulnak további, velük összhangban álló, egyéb forrásból, 

pl. háttérismeretekből, származó hitekkel. Ílymódon építi be a gyenge fundácionalizmus a koherentizmus 

előnyeit a saját sémájába. Szokás ezt a verziót fundherentizmusnak is nevezni. 

Mielőtt azonban a tágabb kontextus felé nyitnánk, ismerkedjünk meg az empirista fundácionalizmus klasszikus 

felfogásával. Kulcsszerepet játszik ebben az érzékszervi ‟Adott‟-hoz fűződő elképzelés. Eszerint az ‟Adott‟ 

(‟Given‟, ‟das Gegebene‟) olyan közvetlen, érzékszervi, nem-kognitív állapot, amely hasonlít a kognitív hitekre 

annyiban, hogy képes igazolást átadni, ugyanakkor különbözik az előbbiektől annyiban, hogy maga nem igényel 

igazolást. Az ‟Adott‟-nak tehát egyfelől közvetlen érzékszervinek, nem-fogalminak kell lennie, hogy az ‟alap‟ 

szerepét betölthesse, másfelől aszimmetrikus helyzetűnek kell lennie az igazolás átadása és az igazoltság 

szempontjából ahhoz, hogy a lineáris igazolási séma lezárulhasson vele. Az ‟Adott mítosza‟ kifejezés Richard 

Rorty kortárs kontinentális filozófustól származik, aki szerint ebben a mítoszban osztozik a klasszikus 

empirizmus a mai analitikus ismeretelméletekkel. A ‟mítosz‟ abban áll, hogy az empiristák az érzékszervi 

állapotok közvetlenségének és önevidens voltának fontos szerepet szánnak az empirikus megismerés 

magyarázatában, mitikusan ragaszkodva ehhez a fogódzóhoz. 

A klasszikus brit empirizmus az ‟ideákat‟ ruházta fel a jelzett vonásokkal: John Locke szerint az idea az, ‟amit 

az elme alkalmaz, miközben gondolkodik‟, George Berkeley szerint az idea ‟az érzékek vagy az értelem 

bármely közvetlen tárgya‟, David Hume pedig leszögezi, hogy ‟ tudásunk nem érhet tovább, mint az ideáink‟. 

Vagyis Locke és Hume azt hangsúlyozzák, hogy gondolkodásunk vezérfonala és tudásunk korlátja az, amiről 

tapasztalatunk lehet: például, aki még nem volt Velencében, képek alapján nyerhet ideát a városról, és így 

tekintheti a lehetséges megismerés tárgyának. Hume megenged bizonyos kombinatorizmust is: arról is lehet 

ideánk, ami tapasztalati elemek kombinációja. Például, aranyhegyet senki sem látott, nem járt ott, de külön 

tapasztalt ‟aranyat‟ és ‟hegyet‟ és a két idea összerakható. Berkeley a közvetlenségre teszi a hangsúlyt, ami 

összefügg az igazolásra nem szoruló, önevidens jelleggel. Továbbá, az ‟érzékek vagy az értelem‟ 

megfogalmazásban a megengedő ‟vagy‟-kapcsolat arra utal, hogy az empiristák – szemben Kanttal és a 

racionalistákkal – nem láttak éles különbséget az értelem és az érzékszervek működése között. Számukra az 

értelem nem számított másfajta kognitív képességnek, mint az érzékszervek, pusztán távolabb lévőnek a 

közvetlen érzékszervi benyomásoktól. 

Az ideák az empirizmusban tehát a privát elme érzéki-képszerű ‟Adott‟-jai. Ezek vonatkozhatnak tárgyakra, 

például alkothatunk ideát egy házról, egy fáról, stb., vonatkozhatnak tárgyak tulajdonságaira is, lehet ideánk 

például a ház kocka alakjáról, a fa magasságáról, stb. Továbbá, vonatkozhatnak az ideák a tárgyak, a dolgok 

észlelt tulajdonságaira is, így lehet ideánk pl. a házfal melegségéről, a falevelek színárnyalatról, stb. Az észlelt 

tulajdonságok persze nem feltétlenül korrelálnak a fizikai tulajdonságokkal: a fűtött házból kilépve nem érezzük 

olyan melegnek a külső falat, mintha egy szeles külterületről hazaérkezve érintenénk meg. A falevelek 

színárnyalatai is függnek attól, hogy milyen fényviszonyok mellett, milyen perspektívából nézzük a leveleket. 

Vagyis az a lényeges és kritikus pontja az érzékszervi ’Adott’ elméletének, hogy egyszerre kíván a tapasztalat 

szubjektív milyenségének és az azt valahogyan kiváltó objektív fizikai tulajdonságoknak a magyarázatául 

szolgálni. Ez azonban csak akkor lenne kifogástalan eljárás, ha az észlelt tulajdonságok pontosan megfelelnénk 

az objektív fizikai tulajdonságoknak. Ilyen korreláció viszont nem áll fenn: érezheti valaki a tényleges 

hangaerőnél hangosabbnak a heavy metal zenét, ha nem kedvelője, és betegen, fáradtan hidegebbnek érzi a 

lakást a tényleges hőmérsékleténél. Az érzékszervi tapasztalatot, mint azt már Platón is leírta a Theaitetosz-ban, 

jellemzi tehát a tapasztalás körülményeihez, a tapasztaló szubjektum pillanatnyi állapotához való relativitása, 

ami viszont nem jellemzi az objektív, fizikai tulajdonságokat. Ha modern, sokemeletes házat húznak fel egy régi 

kis műemlék házacska mellett, akkor ezután a házacska alacsonyabbnak látszik, mint korábban, miközben a 

tényleges, fizikailag mérhető magassága nem változik. A milyennek ‟látszik‟ és a ‟valójában milyen‟ közötti 

különbséget tehát nem magyarázza, és nem is hidalhatja át, az érzékszervi ideák empirista tana. A tapasztalat 
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említett relativitása következtében ez a különbség a normális mindennapi tapasztalat és a fizikai értelmezése 

között is fennáll. Vagyis nemcsak az érzékszervi csalódások, a hallucinációk alkotják azokat az eseteket, ahol 

nem következtethetünk biztonsággal az érzékszervi állapotból a fizikai állapotra. 

A klasszikus brit empirizmusban Locke-nál megmarad az ideák objektív jellegének és a szubjektív jellegének a 

kettőssége. A legkövetkezetesebb képviselőjüknél, Berkeley-nél viszont az a megoldás, hogy a ‟külső‟- azaz a 

privát elméhez képest külső - tárgyakat, dolgokat is a róluk nyerhető ideák, tapasztalatok terminusaiban 

definiálja. Így egy dolog számára létezni annyi, mint egy halom idea révén tapasztalva lenni. A kockacukor, 

amit a kávémba teszek, az a dolog, ami módot ad bizonyos ízre, látványra, tapasztalásra. Később John Stuart 

Mill meghatározása szerint a dolgok ‟az észlelés permanens lehetőségei‟. Ezt az empirista álláspontot 

fenomenalizmusnak is nevezik, mivel a dolgokat a megjelenőre, a milyennek ‟látszik‟-ra, azaz a ‟fenoménra‟ 

redukálja. A szakadékot tehát nem hidalja át a fenomenalista empirizmus a szubjektív tapasztalat és az objektív 

fizikai helyzet között, hanem sajátos megoldásában konstruálja az utóbbit az előbbiből. Azt tekinti fizikai 

objektumnak, amit az ismételt, korrigált tapasztalatok és kísérletek számunkra nyújtanak. Az a kérdés, hogy 

milyenek a dolgok valójában, a tapasztalhatóságuk feltételeitől függetlenül – nem értelmes kérdés az 

empirizmus szerint. Úgy is szokás mondani, hogy empirikusan nem értelmes. 

Követve eddigi gondolatmenetünket, világossá vált az olvasó számára, hogy mi az ‟Adott‟-ra alapozó 

empirizmus korlátja. De az is világossá vált, hogy mi a vonzereje: az empirikus értelmesség feltételével csak 

egyetérthetünk, hiszen valóban nincs sok értelme annak az igénynek, hogy a dolgokat ‟önmagukban‟ a 

tapasztalhatóságuk feltételétől függetlenül próbáljuk meg elgondolni. Ennek a feltételnek az elfogadása alkotja a 

folytonosságot a klasszikus és a 20. századi empirizmus között. A Bécsi Kör-ként ismertté vált modern 

pozitivizmus is él azzal a kikötéssel, hogy empirikus területen a kijelentéseink értelmességének feltétele a 

közvetlen tapasztalatra való visszavezethetőségük. Itt az ún. érzet-adatok töltik be azt a szerepet, amit a 

klasszikus empirizmusban az ideák. Az érzet-adatok hipotetikus létezők, a privát mentális állapotok tárgyai, 

amelyeket azért posztulálnak, hogy megmagyarázhassák velük a tapasztalásnak az előbbiekben itt jelzett 

sajátosságait. Tárgyat mondtam, de valójában inkább esemény jellegűek az érzet adatok, és természetszerűleg 

fenomenálisak, ami úgy értendő, hogy úgy léteznek, ahogyan megjelennek valaki számára adatokként, nem 

pedig reálisan, önmagukban véve. Az érzet adatok fenomenális jellegéből következik, hogy korrigálhatatlanok: 

például, ha valakinek fájdalma van, nem korrigálhatjuk úgy, hogy nem lehet fájdalma, mert az orvosi 

vizsgálatok nem derítettek fel semmilyen okot a fájdalmára. Vagy attól, hogy tudunk érzékszervi illúziók 

létezéséről, nem következik, hogy ilyen esetben, pl. amikor valaki a vonatsinpárt összetartónak látja, 

korrigálhatnánk az illetőt úgy, hogy neki nem lehet ilyen látványa, mert nem ez áll fönn a fizikai világban. 

Az érzet-adatok posztulálására a következő érvek vannak: a) bizonyosság-érv, b) részlegesség-érv, c) az 

érzékszervi illúziók tartalmával való érv, d) oksági érv. Az első, az a) azt mondja, hogy például abban 

bizonyosak lehetünk, hogy van egy szögletes, piros tárgy adatunk vagy látványunk, de a fizikai értelmezésben 

már nem lehetünk bizonyosak: abban például, hogy a látványunk egy piros borítójú, szögletes könyvtől 

származik vagy esetleg egy így kiképzett bonbonos doboztól, stb. A b) érv arról szól, hogy a tárgyak jó részét 

csak részlegesen észleljük egy időben, és ez a körülmény megerősíti, hogy nem közvetlenül a tárgyak, hanem a 

róluk nyerhető adatok a tapasztalásunk tárgyai. Ezért állíthatjuk, hogy a tárgy számunkra a lehetséges 

perspektívák összessége. Például, ha a Corvinus Egyetem főépületét a Duna parti főbejárat felől közelítjük meg, 

más látványt, azaz más adatot kapunk, mintha a Csarnok felől közelítenénk meg. Körbejárva az épületet, 

összegezzük a róla nyerhető látványokat mint az épület tapasztalásának elemeit. 

A c) érv azt mondja, hogy ha nem iktatnánk közbe az érzet-adatokat a tapasztalás és a tárgyak közé, akkor nem 

tudnánk megmagyarázni, hogy mit is tapasztalunk az érzékszervi csalódások alkalmával. Ha elliptikusnak látjuk 

az asztalon a levesestányért bizonyos szögből, akkor nyilvánvalóan nem egy elliptikus tányér váltja ki ezt a 

tapasztalatot, hanem a köralakú tányér elliptikus látványa a tapasztalat tárgya. Magát a tárgyat ilyen látvány-

adatokból értelmezzük fizikailag a megfelelő korrekciókkal. A d) érv a kozmikus tárvolságban lévő tárgyak 

csillagászati észlelésének azt a vonását használja fel, hogy a hozzánk fénysebességgel eljutó információ például 

egy távoli égitestnek a sokkal korábbi állapotáról tudósít. Az égitest egykori állapota olyan tapasztalati adatot 

okoz, amit a fénysebesség mint korlát mellett való tapasztalás körülményei határoznak meg. 

Az érzet-adatoknak mint hipotetikus létezőknek pedig éppen az a vonásuk, mint láttuk, hogy kifejezik a 

tapasztalás sajátos körülményeit: perspektivikusságát, részlegességét, esetenként a megfelelő tárgy hiányában 

való előfordulását, stb. Az a), b), c), d) érvek éppen a tapasztalás sajátos körülményeit mutatták meg, és 

tulajdonképpen e körülményeknek hipotetikus tárggyá változtatása, azaz reifikálása az érzet-adat. (‟Res‟ = 

‟dolog‟ latinul, reifikálni annyit tesz, mint tárgynak venni azt, ami nem feltétlenül az.) Ami a posztulált érzet-

adatok felhasználását illeti, a fenomenalista empirizmusban az a szerepük, hogy a dolgokat a róluk nyerhető 

adatok terminusaiban lehessen meghatározni, ami által elesik a kérdés, hogy milyenek a dolgok önmagukban, a 
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megismerésüktől függetlenül. De felhasználja az érzet-adatokat az érzékelés ún. reprezentatív realista elmélete 

is, ami szerint az adatok reprezentálják a tárgyakat, de nem mindig úgy, ahogyan azok előfordulnak. Az 

érzékszervi csalódások mellett a felismerési tévedések is megmagyarázhatók ezáltal: például, ha sötétedésben 

kinézve az udvarra úgy látom, hogy egy kutya futott át, miközben valójában egy róka tévedt be a kertbe, ez 

magyarázható azzal, hogy látványbeli adatom kompatibilis kutyával is, rókával is. Ami valóban, ‟reálisan‟ 

létező tárgy vagy dolog, azt különféleképp azonosíthatom, éppen azért mert érzet-adatok által ‟reprezentáltan‟ 

ismerem meg őket, és nem közvetlenül. 

Az érzet-adat elmélet bírálói a reifikálást tartják fölösleges és zavaró lépésnek. Vagyis azt, hogy miért kell 

tárggyá konvertálni a tapasztalás sajátos körülményeit, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ugyan tárgyakat 

tapasztalunk, de sajátos körülmények között, ami meghatározza a tapasztalatunk tartalmát is. A bírálók, Gilbert 

Ryle és Roderick Chisholm szerint mi esetenként kerek tányért látunk – elliptikus módon, de nem az a helyzet, 

hogy látjuk az elliptikus tányér-látványt, mint tárgyat. Megkettőznénk ezzel fölöslegesen a tárgyakat: mintha 

tárgy lenne a kerek tányér és az elliptikus vizuális képe is. Helyesebb ezért határozói (adverbiális) elemzésben 

számot adni a dolgokról és a látványaikról: mondjuk azt, hogy látjuk a dolgokat – bizonyos módon ( bizonyos 

szögben, perspektívából, bizonyos környezetben, háttérben, megvilágítás mellett, stb.) A határozói elemzés 

javaslata, ami fölöslegessé teszi az érzet-adatok reifikálását, Ryle-tól és Chisholm-tól származik. 

Az érzet-adat elmélet nemcsak reifikálta a tapasztalás körülményeit, hanem redukálta a fizikai tárgyakat a róluk 

nyerhető adatokra. Ez a redukcionizmus jellemezte a 20. sz. 20-as éveiben a Bécsi Kör tudomány-orientációjú 

filozófusait is, akik elfogadták a tudásigényeknek a társítható megfigyelési beszámolókra való redukcióját, ez 

utóbbiak szerinti értelmezését. Azonban hamar világossá vált, hogy a redukcionizmus nem tartható a 

tudományos elméletek kijelentéseinek értelmezésében. Ugyanis világos, hogy az elméleti kijelentések 

túlnyúlnak a megfigyelési alapjaikon. Például, a fémek elektromos vezetési tulajdonságáról szóló elméleti 

magyarázó kijelentés tartalma nem azonos a megfigyelhető elektromos vezetések nyílt osztályával. Ugyanakkor 

az elméleti kijelentéseknek megvan az a kapcsolata a megfigyelési kijelentésekkel, hogy az előbbiek maguk 

után vonják az utóbbiakat. A bolygómozgás Kepler-törvényei implikálják – kiegészítő feltevések mellett – a 

ténylegesen megfigyelhető bolygómozgásokat. Ezért a 30-as évektől az adatok iránti empirista elkötelezettség a 

Bécsi Körben már nem az erős redukcionizmus formájában, hanem abban a gyengébb, és tarthatóbb formában 

valósult meg, miszerint az elméleti kijelentések ellenőrizhetők az általuk implikált megfigyelési kijelentésekkel. 

Ez a belátás testesül meg például Carnap 1936-os ‟Ellenőrizhetőség és jelentés‟ című munkájában. Ez a 

személetváltás új megvilágításba helyezte az empirista fundácionalizmusban az alapkijelentésekkel kapcsolatos 

igényeket is, hiszen az alapkijelentések a saját érzékszervi állapotainkról való megfigyelési beszámolók. Ezután 

a törekvések arra irányultak, hogy az alapkijelentések ne redukáló alapot jelentsenek, hanem csak olyan, 

bizonyos kezdeti valószínűséggel bíró tapasztalati alapot, ami kiegészül és korrekciót nyer egyéb 

információkkal. Például, a kutya-látványomat mint tapasztalati alapot felülírja és korrigálja az a kiegészítő 

információ, ami egyébként kompatibilis a tapasztalati alappal, hogy rókák törtek be az udvarba és így rókát 

láthattam, amire egyébként kevésbé számítottam. Az alapkijelentések eme módosított felfogása harmonizál a 

tudás fallibilis fogalmával. 

Nagyjából az itt jelzett törekvéseket képviselik olyan empirista fundácionalisták, mint Bertrand Russell ( Human 

Knowledge, 1948.), C. I. Lewis (An Analysis of Human Knowledge and Valuation, 1946.), R. M. Chisholm 

(Theory of Knowledge, 1966.) Ezek a szerzők mind hangsúlyozzák valami módon, hogy a publikus fizikai 

tárgyak ismerete nem redukálható a privát érzet-adatokra. Az ismeretelmélet mai analitikus szerzői pedig már 

evidenciaként kezelik, hogy a publikusnak az megismerése nem konstruálható meg maradéktalanul a privát 

adatokkal való rendelkezésből. A publikust megismerjük, fallibilisen, a privát adatokkal pedig közvetlenül 

rendelkezünk. Ez utóbbi azonban nem a tudás esete, hanem az introspektív beszámolók bizonyossága. 

Az alaphitekről a korrigálhatatlanságot tehát csak abban az esetben állíthatjuk, ha az ilyen hitek a saját mentális 

állapotainkról szólnak, illetve a dolgokról mint jelenségekről, mint a tapasztalati adatainkban megjelenőkről, 

nem pedig mint publikus tárgyakról. A korrigálhatatlanság az előbbi, magukat igazként prezentáló mentális 

állapotainkat, illetve az őket kísérő hiteket jellemzi: az ő esetükben az állapotok előfordulásának igazsága 

garantálja a nekik megfelelő hiteket. Például, ha az a hitem, hogy fájdalmam van, hogy az, hogy piros 

látványban van részem, akkor a hitem igazsága garantált. Nem lehet senkit tévedésen kapni, hogy csak hiszi, 

hogy fájdalma van, de valójában nincs neki, vagy csak hiszi, hogy piros látványa van, de valójában nincs neki. 

Ez a viszony, hogy ti. hitemből következik a neki megfelelő állapot előfordulása, azaz a hitből a hit igazsága, 

fordítva is fennáll: az állapot fennállása esetén annak igazsága önevidens a szubjektum számára. Nem fordulhat 

például elő, hogy valakinek fájdalma van, de nem tud róla. Röviden, egy mentális vagy érzékszervi állapotban 

lenni és igaz hittel bírni róla egy és ugyanaz. Ez a sajátos korrigálhatatlan, önevidens és magát igazként 

önprezentáló jelleg csak azon kognitív hit-tartalmakat jellemzi, amelyekhez privilegizált hozzájutása van a 
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szubjektumoknak. A publikus világ megismerése viszont természetesen nem alapulhat ilyen privilegizált 

hiteken: hiszen míg abban nem korrigálhatunk senkit, hogy rendelkezik egy gazdagság utáni vággyal, abban a 

hitében korrigálhatjuk, hogy mennyi pénzről hiszi, hogy az a folyószámláján rendelkezésére áll. 

Ugyanakkor még sem hanyagolhatjuk el az introspektív tapasztalati hiteket az empirikus megismerésről való 

számadásban, mert minden ilyen megismerés a tapasztalati alaphitekkel kezdődik. Empirikus hiteink eredete 

azonban nem azonos, Kanttal szólva, az igazolásban betöltött szerepükkel. 

Az empirista fundácionalizmus bírálata sok esetben empirista szerzőktől származó korrekcióként jelenik meg. 

Wilfrid Sellars azt kérdezi híres klasszikus írásában, hogy vajon ‟van-e az empirikus tudásnak alapja‟. (‟Does 

Empirical Knowledge Have a Foundation?‟, 1956.) Húsz évvel később BonJour cikkének címe: ‟lehet-e az 

empirikus tudásnak alapja?‟ (‟Can Empirical Knowledge Have a Foundation?‟, 1978.) A váltás a ‟van‟-ról a 

‟lehet‟-re az egyébként azonos címekben jelzi a teoretikus kétely erősödését, amit itt mi is nyomon követtünk. 

Annak a kételynek az erősödését, hogy az empirikus tudásról valóban az ‟alapokból‟ kiindulva, a tudás mint 

‟épület‟ metaforája szerint kell számot adnunk. Az empirista fundácionalizmus legfontosabb bírálatai a 

következők: 

• Az alaphitek állított korrigálhatatlansága ellentétben áll a tudás manapság általánosan elfogadott fallibilis 

jellegével. Erre a bírálatra mit azt mondtuk, Chisholm alapján, hogy a korrigálhatatlanság nem vonatkozik a 

fizikailag is értelmezett empirikus hitekre. 

• Az alapként szolgáló érzet-adatok maguk állapotok, hitek, de formájukat tekintve nem propozícionálisak. Ez 

azért számít kifogásnak, mert az igazolás elemei a feltevés szerint propozícionálisak: igazolást átadni csak 

valamilyen propozíció képes, állapot, érzet-adat nem. A logikai következtetés propozícionális szerkezetét 

veszik mintául itt a bírálók. Erre azt mondhatjuk, hogy valóban létezik propozícionális szerkezetű igazolás, 

például igazolhatunk logikai levezetéssel, azonban nem egyértelmű, hogy az ‟alapoknak‟ is 

propozícionálisnak kell lenniük. Ha azok lennének ugyanis, akkor nem lehetnének ‟végső alapok‟, mert az 

igazoló kijelentések maguk is további kijelentésekkel való igazolást igényelnek. 

• Az érzékszervi alaphitek nem vonják maguk után logikailag a megfelelő objektív fizikai hitet, így szól egy 

fontos bírálat. Például abból, hogy valakinek melege van, nem következik, hogy éppen kánikula van. Az is 

lehet, hogy a vizsgadrukkban melegedett ki. Ha ez így van, hogy tehát nincs következmény-kapcsolat a 

mentális-érzékszervi állapot és a megfelelő fizikai hit között, akkor nyilvánvalóan nem alapulhat – az 

empirista fundácionalizmus feltevésével ellentétben – az empirikus megismerés az érzékszervi alaphitekre. E 

hitek korrigálhatatlanok, de nem a megismerés alapjai. Ez a bírálat találó, lényegi. Válaszként csak a 

fundácionalizmus korrekciója jöhet szóba. 

• - Klasszikus, már az ókorban a sztoikusokkal szemben is felmerülő bírálat szerint nem tudható, hogy az 

alaphitek milyen vonása lenne az, ami megmutatná, hogy a hit igaz. A sztoikusok keresték ugyanis az 

igazsághoz hű, azaz veridikus észlelés biztos jegyét, vagyis azt, ami megkülönbözteti például a külső 

körülményeknek megfelelő hitet az érzékszervi csalódásoktól. Sajnos nincs kritériumunk – magán a 

tapasztalaton belül – annak eldöntésére, hogy az érzékszervi állapotunk hallucináció, álom, stb. vagy pedig 

veridikus állapot. Ugyanolyan gyors lehet a szívverésünk és ugyanúgy kiverhet bennünket a veríték, ha 

valóban üldöznek, vagy ha csak álmodjuk az egészet. Az érzékszervi észlelésen belül tehát nincs 

igazságkritérium, ezt vetették már az ókori szkeptikusok is a sztoikusok szemére. Az alaphitekkel szemben ez 

a kártya kijátszható mivel ezek is érzékszerviek. Erre azt válaszolhatjuk, hogy ez a kifogás nem vonatkozik a 

fundácionalizmus gyenge változatára: ez utóbbi nem az alaphitekre való visszavezethetőségben keresi a 

tudást, hanem csak a tudás kiindulópontját nyújtják eszerint az észlelési hitek. Következésképp a kritérium 

problémája nem az érzékszervi szinten merül fel. 

• Az oksági bírálat arra mutat rá, hogy az érzet-adataink ugyan kiválthatnak, okozhatnak hiteket bennünk, 

azonban a hit okozása nem ekvivalens a hit igazolásával. Vagyis azzal, hogy rámutatunk egy hitünk 

eredetére, nem igazoltuk egyben a hit veridikusságát. Például, a piros látvány-adatom okozhatja azt a hitemet, 

hogy egy piros fénnyel megvilágított fal van előttem, de önmagában nem igazolja. Az igazolás azt is igényli, 

hogy ki tudjuk zárni például azt a releváns ellenlehetőséget, hogy maga a fal van pirosra festve, vagy azt, 

hogy hallucinálok, stb. Donald Davidson szerint a fundácionalisták abba a hibába esnek, hogy az oksági 

eredetet próbálják meg racionális magyarázattá konvertálni. (Davidson, A Coherence Theory of Truth and 

Knowledge, 1989.) Erre az ellenvetésre azt válaszolhatjuk, hogy valóban szarvashiba az eredet és az igazolás 

összemosása. Erre a másutt is előforduló hibára általában úgy szokás utalni az analitikus filozófiában mint 

‟genetikus tévedésre‟ (genetic fallacy). Azonban egyáltalán nem világos, hogy az empirista fundácionalista az 
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érzet-adatokat kell hogy megterhelje a komplett igazolási funkcióval, és hogy nem tekintheti például az 

adatokat felülírható kiindulópontnak. 

• Itt mi a privát és publikus közötti szakadékra való rámutatást tekintettük igen fontos bírálati szempontnak 

(lásd a 3. bírálatot). Emellett még egy bírálatot tartunk messzemenően relevánsnak: ez az elméleteket 

tartalmazó tudás oldaláról merül fel és a megfigyelési kijelentések valamint az elméleti kijelentések viszonyára 

vonatkozik. Sellars és BonJour említett tanulmányai éppen ezt a viszonyt járják körül. Az állítás, amit 

osztanak, az, hogy a megfigyelési kijelentések nem lehetnek az empirikus tudás alapjai a következők miatt: 

ugyanis nemcsak e tudás elméleti jellegű kijelentései feltételezik a megfigyelési kijelentéseket, ami 

meglehetősen nyilvánvaló, hanem maguk a megfigyelési kijelentések is feltételeznek elméleti kijelentéseket! 

Ezt úgy kell érteni, hogy még a látszólag tisztán megfigyelési kijelentés sem független minden elméleti 

tudástól, mert nem is tudnánk megfogalmazni megfigyeléseinket – a fundácionalista ‟adatait‟ – elméleti, 

fogalmi jellegű komponensek nélkül. Például, ha a pázsitot szemlélve zöld-látvány adatomat kifejezem úgy, 

hogy ‟ez zöld‟, akkor használom a ‟zöld‟ predikátumot az adott alkalommal, de nyilvánvaló, hogy ez csak az 

egyik lehetséges alkalmazási esete ennek a predikátumnak. A predikátum jelentése, az általa kifejezett 

tulajdonság, általános az alkalmazási esetekhez képest. Az ‟ez‟ mutatószó konkrét tartalmát pedig az aktuális 

beszélő gesztusa jelöli ki ugyan, de tudjuk, általánosan, hogy az ‟ez‟ mindig az a dolog, amire a beszélő, bárki 

legyen is az, éppen rámutat. Vagy például az iskolai geometriai ismeretekkel rendelkező ember a különböző 

alakok látványát egy megfigyelési szituációban hajlamosabb eleve a tanult geometriai alakokhoz való 

hasonlóságukban ‟látni‟, azaz értelmezően látni, mint az, akinek a megfigyelését nem befolyásolják ilyen 

ismeretek. Világos tehát, hogy a tapasztalatról való minden beszámoló szükségképp túlmutat az adott, 

egyszeri és megismételhetetlen - tapasztalati szituáción, mert elméleti-fogalmi ismereteket feltételez. Ennek 

belátásával nem kell, hogy sérüljön a meggyőződésünk, miszerint a tudomány ‟racionális‟, mert a 

racionalitása nem a szilárd adatokra való visszavezetésben rejlik. Sellars találó megfogalmazása szerint: ‟az 

empirikus tudás, és bonyolult kiterjesztése, a tudomány, racionális, de nem azért, mert „alapokkal” 

rendelkezik, hanem azért, mert jellegében egy ön-korrigáló vállalkozás‟. Az ön-korrekció, az elme 

működésének az elme általi kontrollja központi gondolata a racionalizmusnak, ami bizonyos tekintetben 

szintén fundácionalista. Más vonatkozásban viszont a sellarsi kritika a koherentizmus felé mutat. Itt majd 

először a racionalista fundácionalizmust vesszük, utána térünk rá az igazolás koherentista alternatívájára. 
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5. fejezet - IV. A racionalista 
fundácionalizmus. Fő fogalmi 
különbségek: a priori/a posteriori; 
szükségszerű/ kontingens; 
analitikus/szintetikus. 

Racionalista változatában a fundácionalizmus nem az érzékszervi adatokat tekinti az igazolás végpontjának, 

hanem bizonyossággal bíró, azaz önevidens hiteket, amelyekhez a világos és elkülönült belátás (intuíció) révén 

jutunk. Ezek többnyire a tiszta tudományok (matematika, geometria, logika, és a bölcsészetben a metafizika) 

világos alapigazságai, amelyek további igazolásra nem szorulnak, és amelyek intuitív megértése nélkül nem is 

haladhatnánk tovább ezekben a stúdiumokban. Az alaphitek eme jellemzéséből is látható, hogy a racionalista 

fundácionalizmus nem verseng az empirista változattal, hanem csak másfajta megismerési területet tüntet ki. 

Míg az előbbit az empirikus, az utóbbit a tiszta megismerés foglalkoztatja. 

Mondják a matematikában bizonyos állításokról, hogy ‟intuitíve világosak‟. Nos, nekünk az intuíciónak éppen 

erre az értelmezésére van szükségünk: vagyis nem megérzést jelent itt az ismeretelméletben, hanem a racionális 

megértés további elemzésnek nem alávethető végpontját. A ‟világos‟ és az ‟elkülönült‟ (clare et distincte) 

jelzők, amelyeket Descartes vezetett be a tiszta belátás vagy intuíció jellemzésére, a következőre utalnak. A 

‟világos‟ a tiszta megismerés előnye a racionalisták szerint a „konfúzus‟ tapasztalati megismeréssel szemben, 

ahol például ki vagyunk téve érzékszervi csalódásoknak. Az ‟elkülönült‟ pedig a fogalmi típusú megismerésnek 

azért vonása, mert fogalom alá rendelni egy dolgot azt is jelenti, hogy elkülöníteni egyéb fogalmak esetétől. Ha 

például egy állatot az „emlős‟ fogalma alá rendelünk, akkor elkülönítjük ezáltal a ‟hüllők‟ eseteitől. 

Az intuitív alaphitek tehát világosak és elkülönültek. Ezekről a vonásaikról közvetlenül meggyőződünk, mert 

így prezentálódnak a számunkra. Kérdéses viszont, hogy a számunkra ilyen módon jelentkező hitek egyben 

igazak is! Ugyanis a közvetlenül megragadható, internális vonások nem garantálják önmagukban az igazságot. 

Lehet valaki számára intuitíve világos egy érvelés, miközben hamis. Ezért már Descartes-tól kezdve keresték a 

racionalista filozófusok a világosan és elkülönülten belátott állítások igazságának garanciáját. A tapasztalati 

külvilághoz a tiszta tudományok tárgyainál nem folyamodhatunk. Ezért az értelem csak önmagára hagyatkozhat 

a garanciák terén is, ami körbenforgással jár: az értelem önmaga alapozza meg a saját eljárásait. Descartes 

filozófiájában is jelentkezik már ez a körbenforgás, amit a kortárs Arnauld bírálata nyomán „Arnauld-körnek‟ 

neveznek. Sejthető, hogy a racionalista fundácionalizmusnak az lesz a fő gondja, hogy hogyan kerülje el ezt a 

körfogást. (Míg az empirista fundácionalizmusnak az volt a fő gondja, mint emlékszünk rá, hogy hogyan 

konstruálhatjuk meg a publikus világ tapasztalatát a privát adatokból.) 

Az értelem önmegalapozását azáltal érthetjük meg, hogy a racionalista az alaphitei bizonyos vonásaiból nem 

azok egyszerűen vett igazságára következtet, hanem az úgynevezett szükségszerű igazságára. Első közelítésben 

azok az igaz kijelentések szükségszerűen igazak, amelyek mögött axiomatikus garanciák vannak: a matematika 

igazságait megalapozzák a matematikai axiómák, a logikai igazságokat a logikai axiómák, stb. Ezért ezek a 

kijelentések általános érvénnyel igazak: míg a meteorológiai előrejelzés néha tévedhet, addig a matematikai 

levezetés nem nagy valószínűséggel igaz, hanem ha igaz, akkor szükségszerűen, azaz kivétel nélkül, 

axiomatikus garancia alapján az. Az empirikus területek, mint amilyen például a meteorológia, valószínűségi 

jellegű igazságait esetleges, azaz kontingens igazságoknak is szokás nevezni. Ezek mögött nincs axiomatikus 

garancia, az ismétlődő megfigyelések vagy az empirikus tudományok induktív jellegű törvényei alapján állítjuk 

őket. 

Az igaz kijelentések felosztását szükségszerű és esetleges (kontingens) igazságokra nemcsak a racionalista 

fundácionalizmus feltételezi: a klasszikus empirizmusban és a klasszikus racionalizmusban egyaránt alaptétel a 

kétfajta igazságok létezése. Hume például megkülönböztette az emberi értelem tárgyainál az ideáink közötti 

viszonyokat (relations of ideas), amelyek a tiszta értelemből való bizonyítékok vagy a szemléletünk alapján 

nyilvánvalóak és a tények dolgait (matters of facts), amelyeket tapasztalat útján lehet felderíteni. Például, míg a 

„minden nagybácsi férfi‟, vagy a ‟háromszögeknek három oldaluk van‟ típusú kijelentések igazsága fogalmilag 

adott, addig a „Pál nagybátyja mérnök‟ vagy a ‟Kresz háromszög-tábla van az utcasarkon‟ típusú kijelentések 
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igazságának a tények felderítésével kell utána járni. Ugyanis Pál fogalmából nem következik nagybátyjának 

foglalkozása és az utcanév sem vonja maga után a Kresz-táblákat. Ezzel szemben „ha a természetben sohasem 

létezett volna kör vagy háromszög, az Euklídész által bizonyított igazságok akkor is mindörökre igazak és 

magától értetődőek maradnának”, mondja Hume. A racionalista Leibniz is tanulmányt szentel a 

megkülönböztetésnek ‟Szükségszerű és esetleges igazságok‟ címmel. A fő különbség a két klasszikus irányzat 

között az, hogy míg az empirizmus a tapasztalati, esetleges igazságokat tünteti ki és ennélfogva az empirista 

fundácionalizmus alapkijelentései is érzékszervi tartalmúak, addig a racionalizmus az értelem igazságait tünteti 

ki, és ennélfogva a tudományos megismerés paradigmájának a tiszta tudományokat tekinti. Lásd: Descartes: 

‟Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazságok kutatásának módszereiről‟, röviden:‟Értekezés 

a módszerről‟. 

A szükségszerű/kontingens különbséget több definíció szerint vonta meg már Leibniz is. Használjuk ezek közül 

azt, ami a legközelebb van a korábban adott meghatározásunkhoz. Eszerint: egy kijelentés szükségszerűen igaz, 

ha a tagadása (logikai negációja) ellentmondó. Az ellentmondást nem pszichológiai kényelmetlenségként kell 

venni, hanem abban a technikai értelemben, hogy a szükségszerűen igaz kijelentés negálása ellentmond az 

elfogadott axiómáknak, alaptételeknek. Vagyis az „ellentmond‟ kifejezést relációsként kell venni: azaz ki kell 

egészíteni azzal, hogy specifikusan minek mond ellent az adott szükségszerű igazság tagadása. Például, ‟a kettő 

páros szám‟ kijelentés tagadása ellentmond az aritmetikai tételeknek, ‟az oksági viszony nem megfordítható‟ 

kijelentés tagadása ellentmond a fogalmi sémánknak, stb. Az előbbiek szerint: egy kijelentés esetlegesen igaz, 

ha tagadása nem ellentmondó. Például, nincs ellentmondás abban, ha valaki tagadja, hogy „Pál nagybátyja 

mérnök‟, hiszen lehet a nagybácsinak más foglalkozása is. Hasonlóképpen, egy utcát lehet különbözőképp 

kitáblázni közlekedési táblákkal. 

Kézenfekvő, hogy a különböző igazság-státus eltérő megismerési móddal jár együtt: a szükségszerű 

kijelentésekre az értelemből vagy a tiszta szemléletből származó garancia van, ennélfogva a megismerésük nem 

igényli a külvilág tapasztalatát, hanem csak az axiómák és alaptételek valamint az érvényes levezetési szabályok 

ismeretét. Ezt úgy szokás kifejezni, hogy a priori a megismerési módjuk. Az elnevezésben az a prioritást a 

tapasztalathoz képest fennálló előzetességként szokás magyarázni, azonban itt nem arról van szó, hogy az a 

priori tudás időbelileg megelőzi a tapasztalatot, hanem hogy logikailag független a tapasztalattól, másszóval, 

immunis a tapasztalati változásokkal szemben. Például, a priori tudjuk, jelentésbeli konvenciók alapján, hogy „a 

piros egy szín-szó‟, és ezt nem érintik a piros tapasztalható színárnyalatai. Hasonlóan a priori tudható, hogy „a 

kiskorú jogilag korlátozottan cselekvőképes‟, bárhol is vonja meg az aktuálisan érvényben lévő jogrendszer a 

nagykorúság életkori határát. Az a priori tudást a jelentés, a konvenciók ismerete, illetve a tiszta tudományok 

esetében a tiszta belátás alapján nyerjük, a tapasztalat közreműködése nélkül. Ez utóbbin az értendő, hogy ha 

például demonstráltunk egy geometriai tételt egy bizonyos szabályok szerint szerkesztett, tetszőleges geometriai 

alakzaton, akkor az így nyert tudás kiterjeszthető minden, ugyanazon geometriai eljárással létrehozott alakzatra 

és nem kell induktív eljárással nagyszámú hasonló alakzatot megvizsgálni. A szociológus sem fog empirikus 

kutatást végezni arról, hogy vajon valóban„minden agglegény nőtlen‟, de például azt érdemes kutatnia, hogy mi 

a moziba járási szokása az agglegényeknek. 

Az a priori tudással szemben a posteriori tudásnak azt nevezzük, amit a tapasztalat révén nyerünk. Például az 

agglegények moziba járási szokásait fel kell mérni empirikusan, a piros színárnyalatairól is kell, hogy 

tapasztalatunk legyen. Nyilvánvaló, hogy az a posteriori tudás mindig frissítésre szorul, az aktuális tapasztalat 

fényében. Például, ha egy turista paradicsom megdrágul, vagy egy városrész megszépül, az ezekre vonatkozó 

tudásunkat is módosítjuk. 

A szükségszerű/esetleges igazság-státusok és az apriori/a posteriori megismerési módok a klasszikus felfogás 

szerint korrelálnak egymással: Kant, Descartes és Leibniz úgy vélte, hogy a szükségszerű igazságokat a priori 

ismerjük meg, az esetleges igazságokat pedig a posteriori módon. Kant például úgy fogalmazott, hogy 

„szükségszerűség és szigorú általánosság az a priori tudás biztos jegyei‟. Szigorú általánosságon a nem-

véletlenszerű, hanem törvénnyel garantált kivétel-nélküliséget értette. Ezt a szigorú hozzárendelést manapság 

megkérdőjelezik, elsősorban Saul Kripke. Erre itt most nem térek ki. Annyi azonban elfogadható a klasszikus 

felfogásból, hogy az olyan kitüntetett szükségszerű igazságokat, mint a matematika, a geometria, a logika 

igazságai, valóban a priori ismerjük meg, míg az empirikus tudományok és a mindennapi empirikus megismerés 

igazságai a posteriori ismerhetők meg. 

Meg kell még ismerkedni az előbbiekhez társuló analitikus/szintetikus felosztással. A szükségszerű/esetleges 

felosztás metafizikai, mivel arról szól, hogy milyen módon van igazságértéke a kijelentéseknek; az apriori/a 

posteriori felosztás ismeretelméleti, mivel arról szól, hogy milyen módon ismerjük meg a különböző fajtájú 

kijelentések igazságértékét; az analitikus/szintetikus felosztás szemantikai, mivel arról szól, hogy egy kijelentés 
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szemantikai tartalmát a jelentésbeli konvenciók adják-e meg, vagy pedig a világ tényei. Például „az agglegények 

nőtlenek‟ tartalma egy jelentésbeli konvenció, egy szinonim viszony a két kifejezés között, viszont ‟az 

agglegények szeretnek moziba járni‟ tartalma faktuális. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy az analitikus 

kijelentések 0 faktuális tartalmúak, a szintetikus kijelentéseknek pedig van faktuális tartalma. Az analitikus - 

definíció vagy konvenció alapján elfogadott - kijelentések nyilvánvalóan a priori ismerhetők meg, a szintetikus, 

faktuális tartalmú kijelentések pedig a posteriori ismerhetők meg. Ez a korreláció a klasszikus felfogást erősíti. 

A három felosztás megfelelő oszlopainak teljes egybeesését az alkalmazási eseteket tekintve mégsem 

állíthatjuk: például ‟a 18 évet betöltött személyek nagykorúak‟ kijelentés a priori tudható és egyben analitikus is, 

de nem szükségszerűen igaz, mert más jogi konvenciót is elfogadhattak volna. Helyes ezért, ha nem szűkítjük le 

az a priori tudást az analitikus kijelentések tudására. Gottlob Frege, az analitikus filozófia atyja is komolyabban 

vette az a priori tudást, mivel igazi területének az általános törvényekből, axiómákból levezethető kijelentéseket 

tekintette - vagyis a tiszta tudományok szükségszerű kijelentéseit -, nem pedig a tapasztalattól való immunitást 

biztosító nyelvi konvenciókat. 

A fogalmi tisztázások után térjünk vissza ahhoz, hogy hogyan alkalmazza a tárgyalt felosztásokat a klasszikus 

racionalista fundácionalizmus. Descartes számára például egy kijelentés azért a priori tudható, mert 

szükségszerű. Azért tudjuk például a priori módon, tiszta belátás utján, hogy „a hét prímszám‟, vagy hogy „az 

oknak legalább olyan valóságosnak kell lennie, mint az okozatnak‟, vagy hogy „Isten létezik‟, vagy hogy 

„semmilyen konkrét dolog nem lehet egyidőben egyszerre két különböző helyen‟, mert ezek a kijelentések 

szükségképp igazak. Vagyis a megismerés módja, az episztemikus hozzáférés egyben jelzi e kijelentések 

metafizikai státusát is. Most már látjuk, hogy hogyan oldja meg a racionalista az alapkijelentések igazságának 

kérdését: egyszerűen a megismerési mód, a világos és elkülönült belátás (clare et distincte intuíció) adja egyben 

az igazság-kritériumot. 

A körbenforgó érvelés vádja azonban továbbra is fennáll: az értelem maga alapozza meg és értékeli a saját 

eljárásait. Nézzük meg, hogy hogyan küszöböli ki Descartes elméletének körbenforgó értelmezését egy fontos 

mai racionalista fundácionalista szerző, James van Cleve. „Fundácionalizmus, episztemikus elvek és a 

kartéziánus kör‟ című tanulmányának rövidített változata az Ismeretelméleti szöveggyűjteményben található. 

(„Mikor igazolt egy hit?‟, szerk. Forrai Gábor, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.) 

A legtöbb filozófus úgy vélekedik, hogy Descartes episztemológiai célja, hogy megalapozza az emberi tudás 

lehetőségét azáltal, hogy bizonyos kételyen felül álló igazságokra vezeti vissza a többi igazságot. Ez a gondolat, 

hogy ti. a kiinduló állítások, az ún. premisszák bizonyossága, logikai ereje származik át a levezetett állításokra – 

a logikai érvelés konklúziójára – régi, arisztotelészi gondolat. A logikai levezetéseknél ugyanis nem lehet a 

konklúzió erősebb, mint a premisszák. Például, ha a premisszák azt mondják, hogy minden olasz ember és 

némely olasz muzikális, akkor csak arra következtethetünk, hogy némely ember muzikális, ti. az olaszok 

némelyike, akik viszont mind beletartoznak az emberek osztályába, de arra nem következtethetünk, hogy 

minden ember muzikális. Az említett nyilvánvaló logikai elv kerül alkalmazásra a klasszikus racionalizmusnak 

a tudást megalapozó törekvésében. 

A tágabb társadalmi-történeti kontextusa ennek a megalapozási törekvésnek pedig röviden a következő. Az 

újkor tudományos sikerei, mint például a differenciál és integrálszámítás fölfedezése, a mechanika, a 

csillagászat fejlődése paradox módon még együtt élt az arisztotelészi tudomány-felfogással, ami nem 

harmonizált az új mechanikai világképpel, ami a tudományok nyomán bontakozott ki. Kialakult egy ún. 

szkeptikus válság a gondolkodásban, aminek a megoldása az uralkodó arisztotelészi tudományos paradigma 

lecserélését igényelte. A Descartes-i absztrakt megalapozási séma mögött tehát ez a konkrét gondolkodás-

történeti háttér. Descartes „Elmélkedések az első filozófiáról‟ című tanulmány gyűjteménye (Atlantisz, 1994.) 

hat ‟elmélkedéssel‟ azt járja körül, hogy hogyan lehet a belső bizonyosság, az intuitív tudás jegye alapján ennek 

igazságát is állítani. 

A kételyen felül álló igazságok Descartes-i halmaza mai szemmel nézve meglehetősen heterogén: a matematikai 

belátás tárgyai mellett tartalmaz olyan állításokat is, mint pl. ‟én létezem‟, ‟én gondolkodom‟, ‟Isten létezik‟, 

‟Isten nem csaló‟, stb. A matematika és Isten egy blokkba kerül tehát a bizonyosság kritériuma szerint, ami a 

világos és elkülönült belátásban mutatkozik meg. A rövidség kedvéért ez utóbbira a latin „clare et distincte‟ 

alapján (C+D) belátásként utalok majd. Descartes föllép azzal a körbenforgó érveléssel – amit Arnauld körnek 

neveznek – hogy Isten a garanciája annak, hogy a (C+D) belátások igazak, másfelől viszont Isten létezéséről is 

(C+D) belátás révén van bizonyosságunk. Logikailag a körbenforgás abban áll, hogy két állítás kölcsönösen 

megalapozza egymást: p megalapozza q-t és viszont, q megalapozza p-t. A „megalapozás‟ relációját úgy kell 

értenünk, hogy a megalapozó állítás előzetesen fennálló igazsága a feltétele a megalapozandó állítás utóbb 
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megvalósuló igazságának. Vagyis a megalapozás nem tisztán logikai viszony, mivel egy időbeli különbséget 

igényel. Ez az időbeli különbség megjelenik a megfelelő kijelentések megismerésében is. 

A III., illetve a IV. elmélkedésben előterjesztett érveléseket van Cleve a következőképp rekonstruálja. A logikai 

viszonyok jobb áttekinthetősége kedvéért jelöljük a szereplő állításokat: 

p: ‟bármi, amit (C+D) észlelek, az igaz‟ 

q: ‟Isten létezik és nem csaló‟ 

A fent leírt körbenforgás szerint Descartes a következőt terjeszti elő (ez természetesen rekonstrukció, és nem 

szó szerinti, szöveghű idézet): 

(1) Csak akkor tudhatom, hogy p, ha előtte tudom, hogy q 

(2) Csak akkor tudhatom, hogy q, ha előtte tudom, hogy p 

Nyilvánvaló, hogy (1) és (2) együtt nem tartható fenn konzisztensen. Ha ezek az együttes feltételek, soha nem 

tudhatok semmit (C+D) módban. Descartes persze nem egy elmélkedésen belül, egymás után terjeszti elő az (1) 

és a (2) szerinti érvelést, hanem az (1) a IV. elmélkedésben fordul elő, a (2) pedig a III. elmélkedésben. 

Több értelmezési javaslat hangzott el arra, hogy hogyan lehet elhárítani a triviális hiba látszatát. Ez a törekvés 

jogos, hiszen, az értelem önmegalapozása nem öltheti egy triviális hiba formáját. Vannak, akik azt állították, 

hogy azért nincs szó körbenforgás, mert a bizonyosság különböző értelemben szerepel a két állításban: (2) arról 

a pszichológiai bizonyosságról szól, ami Isten létezésének tudását kíséri, míg (1) arról a metafizikai 

bizonyosságról szól, hogy az észlelés belső vonásai egyben igazság-kritériumként is szolgálnak. 

A bizonyosság értelmeinek megkülönböztetése mindenképpen jogos, azonban helytelen lenne túl könnyen 

elfogadni azt, hogy Descartes az észlelés belső vonásaiból egyszerűen átmegy az igazság-igényekre. Ne 

feledjük, hogy a metafizikai bizonyosság mércéjét az határozza meg, hogy milyen lehetséges kételyek 

rengethetik meg ezt a bizonyosságot. Descartes szerint – és ebben sokan joggal egyetértenek van Cleve-vel – 

igen halvány indokai is lehetnek a kételynek, ami tesztként alkalmazunk. Descartes azt mondja, hogy 

‟kötelességünk kételkedni olyan érvek hatására is, amelyek maguk is kétségesek‟. Például, igen kicsi a 

valószínűsége annak, hogy egy gonosz démon becsap minket, amikor értelmünket használjuk, mondjuk, 

egyszerű aritmetikai műveleteket végzünk, azonban az eset nem-nulla valószínűsége arra késztet minket, hogy 

következtessünk a démon-feltevés csekély episztemikus lehetőségéből az evidens kijelentések, például az 

egyszerű aritmetikai igazságok, hamisságának szintén csekély episztemikus lehetőségére. 

A kétely - az ún. módszertani kétely - szerepét Descartes-nál és másoknál majd az utolsó fejezetben vizsgáljuk 

meg. Itt most csak azért kellett szót ejtenünk róla, mert lényeges szerepet játszik az értelem fundácionalista 

önmegalapozásában. 

Ha tehát a kétely csekély indoka is az eljárásaink felülvizsgálatára késztet bennünket, akkor nem lehet szó arról, 

hogy Descartes egyszerűen az egyes esetekben közvetlenül adott bizonyosságból következtet az állítások 

igazságára; kell lennie valamilyen áttételnek. Van Cleve átveszi Anthony Kenny megoldását, aki a 

bizonyosságból az igazságra való következtetés procedurájában megkülönbözteti az eljárás érvényességét 

biztosító általános Elvet az alkalmazott, de nem bizonyított Szabálytól. Meg kell jegyeznünk, hogy ez nem új, és 

nem is specifikusan a Descartes-értelmezésre szabott meglátás: a tudománymetodológiában jól ismert az 

igazolást biztosító Elv és a felfedezés útját kísérő, sokszor reflektálatlanul alkalmazott heurisztikai Szabály 

elkülönülése. Ezt úgy is szokás röviden mondani, hogy elkülönül egymástól az igazolás útja és a felfedezés útja: 

az utóbbiban sok a véletlenszerű, esetenként pszichológiai elem, az előbbit viszont az alkalmazási esetektől 

függetlenül, általános szempontok alapján kodifikálják. 

A Kenny/Cleve megoldás a körbenforgó érvelés elkerülésére tehát azon alapszik, hogy az általános Elv, amely 

összekapcsolja a (C+D) észleléseket az igazsággal, nem kerül felhasználásra önmaga igazolásához. Ehhez 

amellett kell érvelniük a szerzőknek, hogy maga az Elv nem is áll rendelkezésre az értelem eljárásainak 

kezdetén. Ekkor csupán heurisztikusan alkalmaz az értelem bizonyos evidens belátásokat, amelyeknek azután 

fölfedezi a közös sémáját, és ezek után a közös séma alá rendelve e belátásokat, megfogalmazza általánosan a 

(C+D) észlelések alapján nyert igazságok általános Elvét. Vagyis az a lényeges, hogy elválasszuk egymástól a 

felfedezés és az igazolás útjait. Kérdés, hogy ezt textuálisan hogyan lehet alátámasztani Descartes-tal? Nos, a 

rekonstrukció fontos eleme, hogy a mindennapi nyelvben megfogalmazott érvelés kétértelmű a logikai 
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szerkezetet tekintve: ha ezt a kétértelműséget elimináljuk, és külön formalizáljuk a két lehetséges logikai 

olvasatot, akkor kiderül a két út elkülönülése az eljárásban. 

Legyen az (A) kijelentés a Szabály megfogalmazása. Legyen a (B) kijelentés az általános Elv megfogalmazása. 

A szabályt alkalmazza az értelem a tiszta tudás nyeréséhez, anélkül azonban, hogy rendelkezésére állna e 

szabály igazolása is egyben. Az elv legitimálja az alkalmazott eljárási szabályt. 

(A) ∀ p(ha én (C+D) észlelem, hogy p, akkor bizonyos vagyok benne, hogy p) 

Szavakban: minden p kijelentésre, aminek tartalmát világosan és elkülönülten észlelem, fennáll a 

bizonyosságom a kijelentés tartalmával kapcsolatban. 

(B) Bizonyos vagyok benne, hogy [∀ p(ha én (C+D) észlelem, hogy p, akkor p)] 

Intuitíve: először összegyűjtöm a (C+D) belátások mint bizonyosságok eseteit, például, hogy „én létezem‟, ‟én 

gondolkodom‟, ‟Isten létezik‟, ott vannak a matematika igaz kijelentései is, stb. majd megfogalmazom, hogy 

ezek mind azt az általános sémát követik, miszerint a (C+D) belátások bizonyosságai egyben igazságok is. (A) a 

megismerés forrása, a különféle bizonyosságok kezdeti tárát nyújtja. Vagyis ez a felfedezés útja az általános elv 

felé. (B) az igazolás általános elve. Amint megfogalmazást nyer, minden (C+D) állítást a rá való hivatkozással 

igazolunk. 

Nézzük, mi a logikai szerkezetbeli különbség (A) és (B) között. Ha a ‟bizonyos vagyok benne, hogy…‟ 

kifejezést a személy episztemikus attitűdjét kifejező episztemikus operátornak tekintjük, ami kormányozza az 

utána következő kifejezést (lásd: a propozícionális attitűdökről a bevezetésben és az 1. fejezetben), akkor azt 

látjuk, hogy (A) esetében az operátor csak a feltételes kapcsolatnak a következményét kormányozza. Azaz a 

(C+D) észlelések egyedi eseteit. Ha egy zárójelen belül egy elemre vonatkozva szerepel egy operátor, akkor a 

hatóköre szűk. Míg (A) szűk hatókörű, addig (B) láthatóan tág hatókörű, mert a bizonyosság-operátor az egész 

kondícionálist, azaz a teljes ‟ha…akkor‟ kapcsolatot kormányozza. A teljes kondícionális viszont általános 

kapcsolatot fejez ki a (C+D) észlelések és az igazságok között. A hatókörbeli különbség persze nem derül ki, ha 

csak a mindennapi-nyelvi megfogalmazásokra szorítkozunk. A szükséges minimális logikai formalizmus 

azonban segít feltárni a koncepcionálisan fontos különbséget. 

Most már mondhatjuk, hogy nincs körbenforgás a Descartes-i klasszikus racionalista fundácionalizmusban, 

mivel nem az a helyzet, hogy (A) és (B) kölcsönösen igazolják egymást: vagyis nem az a helyzet, hogy az Elvet 

igazolják az egyedi esetek, az utóbbiak szabály-jellegét pedig az eleve rendelkezésre álló Elv biztosítja, mivel a 

tiszta megismerő gondolkodás kezdetén még nem áll rendelkezésünkre az általános Elv. Látható, hogy a konkrét 

tartalmi megfogalmazásban az (A)-nak felel meg az (1) kijelentés, amivel a problémát a legelején exponáltuk. 

Ez a kijelentés ugyanis még nem feltételezi, hogy rendelkezésünkre áll az igazság-garancia. (B)-nek pedig a (2) 

kijelentés felel meg, mert ez utóbbi már az igazság-garanciát feltételezi. Ez azonban nem áll rendelkezésünkre a 

gondolkodás kezdetén, tehát ekkor még (2) hamis, (1) viszont nem hamis. Nincs tehát körbenforgás, mert nem 

állítjuk, hogy egyidejűleg (1) és (2) is igaz. 

Láttuk, hogy a (B) episztemikus Elv nem igazolódik az esetei által, inkább az esetek közös sémájaként 

jelentkezik. Ez alkalmat adott a koherentistáknak – W. Sellars-nek és K. Lehrer-nek – a következő kritikára: az 

episztemikus elveket nyilvánvalóan igazolni kell, ezek azonban nem igazolhatók, amennyiben a 

fundácionalizmus helyes. Vagyis ha a fundácionalizmus elkerüli a körbenforgást a fent leírt módon, akkor az 

episztemikus elvei igazolásának hiányában találtatik vétkesnek. Itt most minket természetesen nem pusztán a 

klasszikus racionalista fundácionalizmus feddhetetlensége foglalkoztat, hanem általában a tiszta megismerés 

lehetősége, ahol elkerülhetetlen az értelem önmegalapozása. Éppen ebből a szempontból tanulságos Cleve 

válasza, ami ismét csak egy fontos tudomány metodológiai elvhez vezet el bennünket. 

A metodológiai elvek igazolásának egy lehetséges módja bemutatható egy Descartes-i érv mai 

rekonstrukciójával. Mindenki számára jól ismert, hogy Descartes hangsúlyozza a személyek gondolkodó 

mivoltát. Az érv mai formájában: 

1. Bizonyos vagyok benne, hogy gondolkodó lény vagyok. 

2. E bizonyosság egyedüli lehetséges forrása a (C+D) észlelés. 

3. Tehát, a (C+D) észlelés a bizonyosság forrása. 
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Ha felcseréljük ebben a Cleve-től származó rekonstrukcióban a „bizonyosság forrása‟ kifejezést a ‟jó 

magyarázat‟ kifejezéssel, akkor megkapjuk a metodológiának a következtetés a legjobb magyarázatra (Inference 

to the Best Explanation, IBE) sémáját. Ezt G. Harman vezette be (The Thought, 1973.) A lényege a következő: a 

tudomány magyarázó elveit nyilvánvalóan nem lehet deduktíven igazolni, azaz logikailag levezetni további 

elvekből (ahol lehet, ott az alapul szolgáló elvek igazolásáról kell számot adni.) Továbbá, induktíve sem lehet 

igazolni elveket, az őket alátámasztó nagyszámú megfigyelés által, mivel ezek a következtetések soha nem 

konklúzívak: mindig egy véges megfigyelési osztály vonásait próbáljuk meg kiterjeszteni egy nyílt osztály 

elemeire. Ismerjük már az elméleteknek az adatok általi aluldetermináltságát is, ami megmutatta, hogy több, 

egymással inkompatibilis elv, elmélet támasztható alá ugyanazon bizonyíték-osztállyal. Az IBE útja se nem 

deduktív, se nem induktív. Az aluldetermináltsági elv pedig azért nem okoz gondot, mert a séma lényege: a 

megfigyeléseket és a rendelkezésre álló különböző magyarázó elméleteket úgy rendezzük el, hogy a lehető 

legjobb magyarázó elméletre következtetünk a megfigyelésekből. Ezt az eljárást abdukciónak nevezzük Charles 

Peirce amerikai pragmatista filozófus nyomán. Sokan mondják ma a metodológiában, hogy a naív indukciós 

eljárások helyett ténylegesen az abdukciót kell vennünk, ami betölti az induktív igazolás helyét. Vagyis az 

episztemikus elvek is igazolhatók a fundácionalizmusban, állítja Cleve, abduktív módon, a következtetés a 

legjobb magyarázatra sémájának alkalmazásával, a séma megfelelő kitöltésével. 

A következő fejezetben a rivális koherentista igazolást vesszük szemügyre. 
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6. fejezet - V. Az igazolás koherencia 
elmélete 

Láttuk a megelőző fejezetben, hogy a körbenforgó igazolás vádja fölmerült már a racionalista 

fundácionalizmussal szemben, mivel itt az értelem saját magára hagyatkozik az adatok és az igazolás 

tekintetében egyaránt. Az igazolás koherencia-elmélete pedig egyenesen fölvállalja ezt a körkörösséget azon 

tézise alapján, miszerint minden tudásunk következtetéses. Vagyis nincs nem-következtetéses igazolás, mint a 

fundácionalizmusban az alaphitekkel kapcsolatban. Az igazolási regresszus problémáját a koherentizmus tehát 

nem a végső hitekkel való lezárással oldja meg, hanem azáltal, hogy az egymással tartalmi kapcsolatban lévő, 

összefüggő hiteknek egy halmazát a hitek kölcsönös megerősítése igazolja az elmélet szerint. A koherentista úgy 

véli, hogy a magyarázó kapcsolatok rendszerében inkább bizonyulnak igazoltnak az egyes hitek, mintha csak 

laza kapcsolatok kötnék össze a kijelentéshalmaz elemeit, vagy egyáltalán nem lenne közöttük kapcsolat. 

Emlékezhet a hallgató a 2. fejezetből arra, hogy hasonlót mondtunk el az igazság koherencia elmélete kapcsán, 

csak ott az egyes kijelentések igazságára, és nem az igazoltságára következtettünk a magyarázó, logikai, 

valószínűségi stb. kapcsolatok alapján. Ott nyitva hagytuk a kérdést, hogy az igazság vagy az igazolás 

koherencia elmélete a tarthatóbb, netán, a kettő együtt jár. Ez utóbbira mindjárt azt felelhetjük, hogy nem jár 

együtt a két pozíció: a koherentista igazolás-felfogás megfér korrespondencia igazság-felfogással is. Fordítva 

viszont valóban intuitíve világos, hogy az koherentista igazság híve nem fogja elfogadni a fundácionalista 

igazolási sémát. Az első kérdésre a fejezet végén válaszolunk, mert addigra az indoklás is kiderül. A koherencia-

kritériumokat már tisztáztuk a koherencia igazság-elmélet kapcsán, azok itt is érvényesek. 

Történetileg a koherentizmus jóval később alakult ki, mint a fundácionalizmus. Míg az ókorban a sztoikus 

filozófusok, például Khrüszipposz, mérlegelték már az önigazoló érzékszervi kijelentéseket, addig a koherens 

rendszerek mint igazság- és igazolás-tartalmazó egységek gondolata csak a 18. században Kantnál merül fel 

először. Természetesen Kantnál a koherentizmus nem a mai formájában jelentkezik: mindössze annyit 

mondhatunk, hogy Kantnál a megismerésünk empirikus tárgyainak bizonyos feltételrendszert - például a 

térbeliség és az időbeliség, a fogalmi rendezettség - feltételeit kell teljesíteniük ahhoz, hogy egyáltalán a 

megismerésünk tárgyai lehessenek. A koherencia itt abban áll, hogy a feltételrendszer elemei szükségképp 

összehangoltak. A 20. század első harmadában a brit neohegelianizmus alakjai, Bradley, Ewing és Blanshard 

képviselték azt a koherentista gondolatot, hogy a következményrelációkkal átszőtt kijelentéshalmaz lehet 

igazság- és igazolás-jelölt. Bradley egyenesen megfogalmazta, hogy a ‟koherencia az egyetlen igazság-

fogalmunk‟. 

A koherens rendszer kritériumai, mint emlékszünk rá, a következők: konzisztencia (logikai és valószínűségi 

értelemben) komprehenzivitás és összekapcsoltság. Ezek közül csak az összekapcsoltság az, ami specifikusan a 

koherencia-elméletek kritériuma, és éppen ennek az intuitíve világos kritériumnak az értelmezése ad feladatot. 

Szokás ezt értelmezni: logikai következmény-kapcsolatként, tartalmilag, magyarázó kapcsolatként, és feltételes 

valószínűségi kapcsolatként. Mi a legutóbbit adtuk meg az igazságelméletek tárgyalásánál. 

Ami az első értelmezési javaslatot illeti, a kölcsönös következménykapcsolatok követelményét Bradley állította 

fel. Ez azonban túl erős, mivel nincs olyan kijelentésrendszer, ami teljesíti azt a feltételt, hogy minden elemét 

maga után vonja a rendszer többi kijelentése és minden egyes kijelentés maga után vonja a rendszer összes többi 

elemét. Nyilván az ‟és‟ utáni feltétel túl erős: mintha bizony egyetlen kirakós-elemből megkaphatnánk a teljes 

kirakást, vagy egyetlen elméleti kijelentésből rekonstruálhatnánk a komplett elméletet! A kölcsönös 

következmény-reláció ráadásul redundanciával fenyegeti a koherens rendszert, hiszen minden kijelentés kétszer 

fordul elő: levezetettként és premisszaként is. A redudanciára Rescher mutatott rá 1973-ban. 

Ewing lazított a kölcsönös következménykapcsolatok Bradley-féle követelményén és csak egyirányú, a rendszer 

irányából az egyes kijelentések felé mutató következmény-relációt tesz fel a koherens rendszer kötő-

relációjaként. Azonban ez sem ideálisan koherens, ha például a rendszer több, egymáshoz lazán kapcsolódó 

alrendszerből áll. A fő gond viszont a logikai kapcsolat értelmezéssel (a redundancia mellett) az, hogy nem ad 

módot a rendszer koherenciájának növelésére. Márpedig az empirikus magyarázó elméleteknél van mód 

javításra, a rendszer koherensebbé tételére. Ténylegesen éppen erre irányulnak a kutatások és a mindig megújuló 

elmélet-alkotások. Ezt a kritikai szempontot említettük már az igazság-elméleteknél. A klasszikus logikai 

kapcsolatokat viszont nem lehet ‟fokozni‟: vagy fönnáll egy logikai kapcsolat vagy nem. Ami a csak intuitíve 

értelmezett magyarázó kapcsolatot illeti, ez kielégíti a tartalmi igényeket. Ezeket azonban minden egyes konkrét 

esetre külön meg kell fogalmazni, ti., hogy ott miben áll a magyarázó kapcsolat, nekünk viszont általános 
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módszertani elvre van szükségünk. A legalkalmasabbnak ezért a feltételes valószínűségi kapcsolat látszik, ami 

formalizálható, ugyanakkor képes kifejezni a koherencia erősségének változását. Eszerint egy kijelentéshalmaz 

igazoló koherenciával rendelkezik, amennyiben bármelyik elemének megnő a valószínűsége azáltal, hogy 

igazoltnak tekintjük a rendszer többi elemét. Természetesen a másik két kapcsolatot sem nélkülözzük teljesen a 

koherentista igazolásnál, hiszen éppúgy fennállnak logikai, mint tartalmi-magyarázó kapcsolatok a koherens 

kijelentésrendszer elemei között. 

Eme döntés után is marad azonban sérülékeny pontja a koherentista igazolás-felfogásnak. 

Az angol neohegeliánusok közül Blanshard mérlegelte a következő lehetséges ellenvetést a koherentizmussal 

szemben: eszerint el kell fogadnunk bármi olyan kijelentést, ami megegyezik a már korábban elfogadott hiteink 

együttesével, és el kell vetnünk az utóbbival nem kompatibilis hit-jelöltet. De hogyan lehetséges ekkor 

tudományos haladás? A koherencia-elmélet szépen teljesít bizonyos belső kritériumokat, de nem illeszkedik a 

tényleges tudományos gyakorlathoz. Ahogyan Blanshard találóan megfogalmazza, a koherencia-elmélet 

‟racionalizálja a konzervativizmust‟. A problémára a következő megoldást kínálja Blanshard: hiteink nemcsak 

közvetlenül a dolgokra, az empirikus megismerés tárgyaira vonatkoznak, azaz logikailag szólva nemcsak 

elsőrendű (first order) hiteink vannak, hanem vannak az előbbi hitrendszert értékelő, a tudományos hitek 

szerzésének technikájára vonatkozó (ma úgy mondanánk: módszertani) másodrendű (second order) hiteink. 

Előfordulhat, hogy egy új, elsőrendű hit-jelölt konfliktusban van a már elfogadott többi, elsőrendű hittel, de 

nincs konfliktusban módszertanilag a másodrendű hitekkel, amelyek az új eredmény beengedését követelik. 

Tegyük hozzá Blanshard megoldásához, hogy kivételt csak a tudomány nagy paradigma-váltásai képeznek, 

amelyek maguk is felülírják a korábban elfogadott módszertani hiteket. 

A különböző, történetileg kialakult koherencia-elméleteket a kritériumok értelmezése jellemzi. A Bécsi Kör 

pozitivista koherencia felfogása szerint a konzisztencia a fontos kritérium. Fő képviselője Otto Neurath és Carl 

Hempel. Ez a megközelítés a tartalmilag sovány kijelentésrendszereket preferálja, hiszen minél többet állít egy 

rendszer, annál nagyobb a lehetősége az inkonzisztencia felmerülésének. A tudományok viszont nem a sovány 

rendszerekben érdekeltek, hiszen erős állításokat, előrejelzéseket kívánnak tenni. Hempel ezért úgy ‟gazdagítja‟ 

a koherens rendszert, hogy az adott korban a tudósok által elfogadott kijelentéseket is az elemek közé sorolja. Ez 

egy tudomány-szociológiai megoldás, ami azonban módszertanilag nem kielégítő. Az abszolút idealistákat, 

Bradleyt, Ewingot és Blanshardot már tárgyaltuk. Ők a logikai következmény-relációval jellemezték a 

koherenciát. A feltételes valószínűségi kapcsolatot javasolja kötő-relációnak C.I. Lewis. Ő ‟kongruenciát‟ mond 

‟koherencia‟ helyett, de ez csak terminológiai eltérés. Nevezzük ezt valószínűségi felfogásnak. Ez már a múlt 

század 40-es éveinek közepéről származik, míg a pozitivizmus és az abszolút idealizmus a múlt század 20-as, 

30-as éveire tehető. A múlt század 70-es éveiből való javaslat a Keith Lehrer-től származó, ún. szubjektivista 

koherencia-értelmezés, ami éppen a Blanshard által bírált konzervativizmust valósítja meg. Fő igazolási 

kritériuma ugyanis a következő: egy személy akkor hisz igazoltan egy kijelentést, ha az illető kijelentés koherál 

a személy többi kognitív hitével. E hiteket ‟korrigált‟-nak veszi Lehrer abban az értelemben, hogy nem ad hoc 

hitek, hanem ellenőrzött, átgondolt hitek alkotják a szűrőt az új belépő jelölt számára. Végül találkozhatunk 

azzal a javaslattal is, szintén a múlt század 70-es éveiből, hogy kombináljuk a standard koherencia-elméletet 

pragmatista szempontokkal. A Nicholas Rescher által javasolt koherentista-pragmatista igazoláselméletet az 

motiválja, hogy ha több alternatív magyarázó koherens elmélet van ugyanarra a problémára vagy megfigyelésre, 

akkor a választást közülük befolyásolják olyan pragmatikus szempontok is, mint egyszerűség, elegancia, a 

rokon területeken már elfogadott elméletekkel való harmonizálás, stb. 

Az előbbiekben felsorolt opciók tapasztalatai ott vannak háttérként Laurence BonJour kortárs episztemológus 

felfogásában. Ő a 70-es, 80-as években vette védelmébe az empirikus tudás koherencia elméletét (a 

továbbiakban ETKE) nagyhatású írásaiban. (Lásd tanulmányának magyarnyelvű részletet az Ismeretelmélet 

szöveggyűjteményben.) BonJour is kiindul az igazolási regresszus problémájából, ami, mint tudjuk, a 

fundácionalizmusnak az empirista változatát fenyegeti. Az egyes, különálló hitek fundácionalista végtelen 

regresszusával szemben a koherentista azt állítja, hogy az igazolás egy zárt görbén mozog körben, az 

egymásssal összefüggő hitek rendszerében. Azt már láttuk, hogy a karteziánus racionalista fundácionalizmussal 

szemben felhozott vádat a köbenforgó érvelésről hogyan hárítja el van Cleve. BonJour pedig a következőket 

terjeszti elő az ETKE védelmében, illetve megmagyarázásában. Arra mutat rá, hogy a valódi végtelen 

regresszust generáló lineáris igazolási modell eleve különálló hitekre vonatkozik, míg a koherentista körkörös 

modell az egymással összefüggő hitekre nyer alkalmazást. Ezzel meg is oldja a dilemmát: ti. ha csak szűken 

vesszük az igazolást, egy-két hit szempontjából, akkor az igazolás valóban lineárisnak tűnik, míg például 

elméletek esetében az elméleti terminusok egymással való összefüggése következtében az igazolás körkörös. 

Például a biológiai evolúciót nem lehet a szelekció nélkül magyarázni és fordítva, a szelekció eleme a biológiai 

evolúciónak. Vagy ha a szociológus teszteli a hipotézisét, például a társadalmi mobilitás alakulásáról egy 

régióban és időszakban, akkor vélhetően olyan szempontokat és vonatkozásokat használ fel, amelyek egymástól 
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nem függetlenek és éppen a kölcsönös kapcsolataikban támasztják alá a hipotézist. Ezzel szemben indokolhatjuk 

késésünket a találkozóról egy buszjárat kimaradásával, az utóbbit egy balesettel, stb. lineáris módon, az egyes 

elemek, úgymint ‟késés‟, ‟járatkimaradás‟, ‟baleset‟ egymástól való kölcsönös fogalmi függetlensége mellett. A 

koherens rendszer elemei között azonban nem áll fönn a fogalmi függetlenség: az iskolázottság, a jövedelem, az 

elhelyezkedés, a mobilitás, a társadalmi presztízs, stb. egymást kölcsönösen kialakító tényezők. A kölcsönös 

viszonyt pedig az igazolásban vagy magyarázatban is kifejezésre kell juttatni. 

Röviden tehát azt állíthatjuk, BonJour alapján, hogy míg az igazolás lokális szintje lineáris, addig a globális 

szintje nem-lineáris, hanem körkörös. Akik kifogásolják a koherentista eljárást, azok megfeledkeznek a 

lokális/globális különbségről. Globális szinten az egyes empirikus hitek igazolása a hitek átfogó rendszerén 

belüli kapcsolatok révén történik. Ezekről már kimondtuk, hogy lehetnek: következmény-kapcsolatok, 

magyarázó kapcsolatok és valószínűségi kapcsolatok. 

Nézzük most meg, hogy milyen lépésekre bontható az empirikus hitek igazolása ETKE szerint. Ne feledjük, 

hogy ETKE alapján minden kognitív hitünk következtetéses és az egyes hitek a hitek rendszerében betöltött 

szerepük révén nyernek igazolást. 

1. Az egyes egyedi hit levezethetőnek bizonyul más egyedi hitekből és további következtetési viszonyokat 

találunk az egyes hitek között. 

2. A hitek átfogó rendszerének koherencája megállapítható a kritériumok teljesülésével. 

3. A hitek átfogó rendszere koherentista módon igazolható. 

4. Az egyes egyedi hit igazolásra kerül a rendszerben való tagsága révén. 

Ebben a sémában a 3. lépésről a 4.-re való átmenet problémamentes, és eleve következik a koherentista igazolás 

meghatározásából. Azonban maga BonJour is fölveti az 1.-ről a 2.-re való átmenet gondját: azt, hogy hogyan 

megyünk át az egyes kapcsolatokból a rendszer koherenciájának átfogó tulajdonságára? A rendszert mint 

rendszert jellemző tulajdonságok ugyanis általában más jellegűek, mint az egyes dolgokat megillető 

tulajdonságok. Például, a számosság lehet halmazok tulajdonsága, de nem lehet az egyes egyedek tulajdonsága. 

Amikor azt mondjuk, hogy ‟az apostolok jámborak voltak és 12-en voltak‟, ezt úgy kell értenünk, hogy 

egyenként, külön-külön voltak jámborak, de csak kollektíven, mint apostolok 12-elemű halmaza voltak 12-en. A 

másik problematikus átmenet 2.-ből 3.-ra van, azaz a koherenciából az igazolásra. Abból ugyanis, hogy egy 

rendszer koherens, még nem következik, hogy igazolt. ETKE ugyan a koherenciába helyezi az igazolást, de 

számol azzal, mint azt az ellenvetéseknél tárgyaljuk, hogy több koherens magyarázat is előterjeszthető 

ugyanazokra az adatokra. Ebben az esetben a koherencia nem jelent automatikusan igazoltságot. 

Nézzük meg, hogy milyen standard ellenvetések merültek fel a koherentista igazolással szemben. 

I. Az első ellenvetés mindjárt az alternatív koherens rendszerek létezésével érvel azellen, hogy egy rendszer 

koherenciája a rendszer igazoltságával lenne egyenlő. Amikor alternatív koherens rendszerekről beszélnek, 

akkor nem arról van szó, hogy sokféle magyarázat lehet forgalomban ugyanarra a dologra, mivel ‟relatív‟ a 

megismerő alanyokhoz, hogy ki mit fogad el hitelesnek. Nem relativizmusról, hanem egy objektív relációs 

vonásról van szó: az empirikus adatok és a magyarázó elméletek közötti olyan viszonyról, hogy az adatok 

aluldeterminálják az elméleteket. Ez azt jelenti, hogy a megfigyelési adatok maguk nem választják ki az 

egyetlen jó, hiteles magyarázó elméletüket, hanem több, egymással páronként inkompatibilis magyarázó 

elméleti sémába is elhelyezhetők úgy, mint amik külön-külön megerősítik a rivális elméletek mindegyikét. Ezt 

nevezik az elméleteknek az adatok általi aluldetermináltsága tételének. W.O. Quine nevéhez fűződik a tétel. 

Például, több gazdaságkutató intézet foglalkozik előrejelzéssel és előfordul, hogy ellentétes prognózist állítanak 

fel ugyanazon adatok alapján. A különbség ott van, hogy különbözőképp súlyozzák és értékelik az egyes 

adatokat és különböző összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. A természettudományok kutatói is jól ismerik a 

tételt, mert számukra is releváns. Például, az évszázadokon át fölhalmozódott csillagászati megfigyelések 

elrendezhetők voltak a ptolemaioszi világképben is, ahogyan később a kopernikusziban. A váltást az előbbiről 

az utóbbira nem az empirikus megfigyelések ösztönözték. A koherentista igazolással szembeni első ellenérv 

tehát az aluldetermináltsági tézisen alapul. 

II. A második ellenérv az ún. input problémát helyezi fókuszba. Eszerint a koherentizmus a kritériumaival 

túlzottan a rendszer elemei közötti viszonyokra koncentrál, miközben lazul a kapcsolata a tapasztalati-

megfigyelési bemenettel. Ez a kifogás nem meglepő az I. bírálat fényében, az aluldetermináltság alapján. A III. 

és egyben legerősebb kifogás az ún. igazság-probléma. Eszerint a koherentizmusban az igazság mindig 
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lebegtetett marad, nem véglegesen eldöntött. Ugyanis a koherenciával igazolt elméletekről még utóbb 

kiderülhet, ahogyan a tudomány története is számos példával mutatja, hogy végül hamisnak bizonyultak, vagy 

komoly korrekcióra szorultak. Például 500 évvel ezelőtt, az akkori természettudomány számára igazolt volt, 

hogy a Föld lapos, mert beleilleszkedett egy akkor elfogadott magyarázó elméletbe, de nem bizonyult igaznak. 

Nyilvánvaló, hogy ha a koherentista igazolás-elmélet számára az igazság kérdése kényes, akkor jóval 

problematikusabb az igazságot a koherenciához kötni, mint az igazolást. Ez a válaszunk arra a korábbi kérdésre, 

hogy az igazság vagy az igazolás elmélete használhatja-e inkább a koherenciát. A válasz az, hogy igazolás-

elméletként tarthatóbb a koherencia, mint igazság-elméletként: ugyanis az igazság nem változó vonása a 

kijelentéseknek (az indexikus kijelentéseket kivéve), az igazoltságuk viszont változó vonás, ami illeszkedik a 

tényleges megismerési gyakorlathoz, mint azt az előbbi példa is mutatja. 

Az igazság kérdését az input problémára való megoldással kívánja BonJour megválaszolni. Ennek az a lényege, 

hogy erősíteni kell a tapasztalati bemenettel való kapcsolatot, azon meggyőződésből, hogy ‟a kognitív rendszer 

néhány elemét valahogyan kell, hogy alakítsa vagy befolyásolja a rendszeren kívüli világ‟. Ezzel BonJour az 

adatokhoz mint fogódzókhoz folyamodik, vagyis impliciten nyit az empirista fundácionalizmus felé. 

A felsorolt bírálatok ellenére azonban továbbra is indokoltnak kell tekintenünk a koherentizmus fő meglátását. 

Azt nevezetesen, hogy a megfigyelési kijelentések is függnek az elméleti kijelentésektől, nemcsak fordítva áll 

fenn függés. Az előbbi oka, hogy nem létezik semleges, elmélettől független megfigyelési beszámoló, mivel 

adatainkat mindig eleve valamilyen elmélet fényében prezentáljuk. A megfigyelések elmélettel terheltek 

(theory-loaded), ahogy mondani szokás. W. Sellars és D. Davidson két kiváló képviselői ennek a meglátásnak. 

Sellars-t már idéztük ezzel kapcsolatban a megelőző fejezetben. Davidson pedig a következőképp fogalmaz: „a 

koherencia-elmélet elfogadása melletti fő érv, hogy értelmetlen a fogalmi séma és a megértésre váró ‟világ‟ 

dualizmusa”. Vagyis nincsenek szilárd, egyszerűen a külvilágtól jövő, elmélet-független adatok, amelyeket 

azután mi rendezünk fogalmi sémába. A séma és a tartalom valami módon összeépülnek. 

Láttuk viszont azt is, hogy az igazság kérdése kényes a koherentizmus számára: a külső fogódzó gondolata 

BonJour-nál is felmerül, és a szerencse-episztemológia (Luck-epistemology) hívei hangsúlyozzák annak 

fontosságát, hogy a külvilág kooperál-e az elméleteinkkel. Ténylegesen ma a fundherentizmust találja több 

episztemológus is vonzó alternatívának a fundácionalizmus és a koherentizmus között. Maga a szó kreált, a 

fundácionalizmus és a koherentizmus összevonásából jött létre. Ernest Sosa kompromisszumot keres írásaiban 

(1980., 1997.) a két igazolási felfogás között: fontosnak tartja az igazoláshoz a külsőleg megbízható 

folyamatokat, amelyeket viszont kombinálni kell magyarázattal és koherencia-kereső értelemmel. Susan Haack 

pedig az ‟Empirista igazolás fundherentista elmélete‟ (‟A Fundherentist Theory of Empirical Justification‟, 

1999.) című írásában szintén reagál az oksági és a magyarázati szempontok együttes fontosságára. Úgy véli, 

hogy míg az oksági elem biztosíthatja az empirikus igazolás kapcsolatát az igazsággal, addig a logikai-

magyarázati elem biztosítja – egy nem-lineáris struktúrában elrendezetten – a racionális igazoló kapcsolatok 

meglétét. 
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7. fejezet - VI. A szkepticizmus 
kihívása 

Láttuk az eddigiekből, hogy a működő ismeretelméletre való törekvés mindig szembetalálkozik a tudás 

lehetségességét megkérdőjelező szkeptikus okfejtéssel. Már a tudás-definícióban is azért volt szükség a 

negyedik kritériumra, mert a Gettier-esetek rávilágítottak arra, hogy egymástól függetlenül teljesülhet az 

igazság- és az igazolás-kritérium. Ebben az esetben nem rendelkezünk tudással, mert nincs garancia arra, hogy 

igazolásunk megfelelően támasztja alá az igazságot. Láttuk az igazságelméleteknél, hogy a koherencia-

kritériumok teljesülése mellett is az igazságfogalmunk „lebegtetett‟ marad, mivel a külvilágnak az 

elméleteinkkel való kooperálása nem feltétlenül teljesül. Nincs kritériumunk annak eldöntésére, hogy eljárásaink 

mikor járnak igazsággal. Ugyanakkor az az út sem járható, hogy tisztán a belső bizonyosságra hagyatkozzunk – 

akár az empirista, akár a racionalista fundácionalizmus javaslata szerint – mert a tudásunk fallibilis, ezért nem 

alkotható meg a külvilág következtetéses fallibilis tudása az infallibilis közvetlen belső állapotok alapján. A 

tévedés lehetőségét az ismeretelméletnek tehát be kell építenie a tudás fogalmába; ugyanakkor a tévedés érve 

(argument from error) az egyik leghatékonyabb és legrégibb érv a szkeptikus arzenálban. 

De nemcsak a tudás fallibilis volta „dolgozik‟ egyaránt a pozitív ismeretelméletnek és a szkepszisnek: tárgyaltuk 

korábban a tudás deduktív zártságának elvét és a tudományfilozófiai aluldetermináltsági tézist. A deduktív 

zártság elve racionális szempontot testesít meg azzal, hogy belefoglalja a tudásba az ismert kijelentések ismert 

következményeit. Meglepő módon viszont sokan ezt az elvet hibáztatják azért, mert „beindulhat‟ egy Descartes 

nevéhez fűződő szkeptikus érv. Ennek az érvnek, amit majd mai rekonstruált formájában fogunk tárgyalni, a fő 

premisszája ugyanis éppen a deduktív zártság elvén alapul. Akkor sem járunk jobban, mint majd látjuk, ha 

átfogalmazzuk az érvet úgy, hogy az aluldetermináltsági tézis adja a fő premissza formáját, mert az 

aluldetermináltság kiküszöbölhetetlen. 

A szkepszishez vezető szakadék az érzet-adatok és a fizikai tárgyak, az igazság és az igazolás, a viselkedés és a 

belső állapot, a feltárandó múlt és a jelenbeli rekvizitumai között a tudás alapvető problémája. Erről szól például 

A. J. Ayer klasszikus műve, a The Problems of Knowledge (első megjelenés:1958.) Eddigi tanulmányaink 

alapján már adhatunk egy nem teljes körű tipologizálást a szkeptikus érvek fajtáiról: mondhatjuk, hogy léteznek: 

a tévedés lehetőségén nyugvó szkeptikus érvek, a kritérium hiányán nyugvó szkeptikus érvek, az előbb jelzett és 

korábban már tárgyalt szakadékok kimutatásán nyugvó szkeptikus érvek, és említettük az empirizmus 

tárgyalásánál az érzékszervi csalódásokon alapuló érveket. Ez utóbbi nem azt sugallja, hogy soha nem 

lehetséges tudás, pusztán azt, hogy némely esetben az érzékszervi tapasztalatunk nem veridikus. Ekkor 

mondjuk, hogy a szkeptikus érv lokális: nem egészében kérdőjelezi meg a tudás lehetőségét, hanem a 

diszfunkció eseteire mutat rá. 

Hasonlóképp, a később részletesen tárgyalandó álom-érvnek is van lokális olvasata. Az álom-érv Platon 

Theiatetosz dialógusában merül fel először, később Descartes használja szkeptikus célra. Röviden, az érv arról 

szól, hogy nem tudjuk megkülönböztetni az álombeli tapasztalatot az ébrenléti tapasztalattól. Például, ha azt 

álmodjuk, hogy üldöznek minket, ugyanolyan erős szívdobogás, verejtékezés, stb. kísérheti ezt az álombeli 

tapasztalatot, mint a valódi, ébrenléti mását. Nem mondhatjuk tehát, hogy a tapasztalaton belül, például a 

tapasztalat intenzitásának formájában, kritériumunk van az álom és a veridikus tapasztalás megkülönböztetésére. 

Sokak szerint pedig a tudás feltétele, hogy képesek legyünk a jelzett különbség megállapítására. Platon-nál az 

érv arra szolgál, hogy diszkreditálja az érzékszervi tapasztalatot mint tudást; Descartes-nál pedig az egyik 

szkeptikus érvként szerepel, a tudás lehetőségét aláásó kritérium hiány egy speciális eseteként. 

Lokális olvasatban az álom-érv úgy értendő, hogy néha valóságosnak vesszük az álmot. Ez persze feltételezi, 

hogy máskor el tudjuk dönteni, álmodunk-e vagy ébren vagyunk, vagyis néha hozzá férünk a valósághoz, de 

nem mindig. A lokális szkeptikus érvekkel szemben a globális érvek nem feltételezik realista módon a 

valósághoz való hozzáférés eseteit: globális olvasatában például az álom úgy értendő, hogy lehetséges, hogy 

teljes egészében álom-világban élünk. A szakadék-szkepszisek globális olvasatban azt sugallják, hogy elvileg 

sincs mód a szakadék áthidalására; a kritérium-hiány érv globális olvasatban azt mondja, hogy ‟sohasem tudom 

biztos jelek alapján megkülönböztetni‟ a veridikus tapasztalást a nem-veiridikustól, például „az álmot az 

ébrenléttől‟ (Descartes, Elmélkedések az első filozófiáról, I. Elmélkedés, Atlantisz, 1994.). A tévedés érve is 

olvasható globálisan úgy, hogy a tévedés puszta lehetősége elvileg kizárja a tudás lehetőségét és nem csupán 

arról van szó, hogy ellenőrző tesztekre szükség van. Röviden azt mondhatnánk, hogy míg filozófiai szempontból 

a globális szkepszis a kihívás, addig módszertani szempontból a lokális szkepszis stimulálja a különböző 

tudományok módszertanának fejlődését. Mi itt a globális szkepszisre összpontosítunk. 
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Internalista igazolás-elméleteket vettünk korábban itt részletesen. De megemlítettük, hogy az ún. externalista 

igazolás-elméletek azáltal próbálják elkerülni a szkepszist, hogy az igazolás mércéjét nem episztemikus 

jellemzők alapján adják meg, hanem a külvilág felől érkező, oksági típusú tényezők terminusaiban. Ilyen 

tényező lehet, hogy maga a külvilág milyen hiteket alakít ki bennünk, milyen hitek formálására késztet oksági 

befolyásával. Eszerint Alvin Goldman például a következő externalista igazolás meghatározást adja: S személy 

hite valamely p kijelentésben akkor igazolt, ha a hit megbízható (reliable) kognitív hit-formáló folyamat 

eredménye. Lásd: A. Goldman, ‟What is Justified Belief?‟ (1976.) vagy: W. P. Alston, ‟How to Think About 

Reliability?‟ (1995.). Externalista alapon nyilvánvalóan nem merül fel, hogy az igazolásunk nem releváns az 

igazság szempontjából, vagy hogy nincs kritériumunk a veridikus/nem- veridikus különbség megvonására. Nos, 

ha az externalizmus ily módon immunis a globális szkeptikus kihívásra, miért nem javasoltuk eddig 

megoldásként? 

Nos, ezután sem javasoljuk, és az indokoláshoz vizsgáljuk meg először is, hogy mikor számít ‟megbízhatónak‟ 

egy hit-formáló folyamat. A válasz rendszerint az, hogy ha hajlamos igazságot produkálni, vagyis ha az eszerint 

kialakított hit többnyire igazsághoz vezet. Látható, hogy a megbízhatósági elmélet az igazolt kognitív hitet 

lényegileg kapcsolja az igazság objektív valószínűségéhez. Ez a törekvés helyeslendő, azonban az is világos, 

hogy a megbízhatóság tendencia jellegű: nem az egyes esetekre konkretizálva képes megadni a 

megbízhatóságot, hanem a hit-formáló folyamatok típusát jellemzi. Az egyes esetek típusa viszont nem 

egyértelmű, mert mindegyik példány számos típusba tartozik. Például, ha az igazolandó esemény-példány az, 

hogy ‟Pál lát egy körtefát‟, akkor ez típusa szerint klasszifikálható: ‟vizuális hit-formáló folyamatként‟, az 

‟ilyen-és-ilyen hithez vezető, a retinán keletkező kép kialakításaként‟, ‟levél-alak alapján fa-meghatározó 

ítéletként‟, stb. Ez az ún. általánosság-probléma, amit a bírálók előterjesztenek a megbízhatósági elmélettel 

szemben. Lásd: E. Conee, R. Feldman, ‟The Generality Problem for Reliabilism‟, 1998.) Viszont ha döntést 

hozunk a típusba tartozásról, akkor már nem maradunk meg szigorúan a hit oksági történeténél, hanem az 

igazolási tulajdonságait vesszük. Röviden, az externalizmus fő hibája a bírálói szerint, hogy az oksági történetet 

magát próbálja meg igazolássá konvertálni. Erre mutat rá többek mellett például J. Kim, „What is Naturalized 

Epistemology?‟ (1988.) vagy R. Fumerton, ‟Externalism and Skepticism‟ (1995.), vagy K. Lehrer, ‟Externalism 

and Epistemology Naturalized‟ (1990.). 

Az általánosság-probléma mellett a másik fontos bírálati szempont az, hogy az ismeretelmélet nélkülözhetetlen 

vonása, a reflexió kimarad az externalizmusból. Ugyanis az externalizmus szerint nem része az igazolásnak, 

hogy rendelkezünk azzal a meta-szintű hittel, hogy az igazolásunk jó. Elég, ha az igazolást megbízható külső 

folyamat alakítja ki. A föntebb említett bírálók azonban a reflexiót és a meta-szintű hiteket hiányolják. Ezzel 

egyetértve a továbbiakban mi sem mérlegeljük az externalista igazoláselméletet olyan alternatívaként, ami 

sikerrel veszi fel a szkeptikus kihívást. 

A továbbiakban röviden áttekintjük, inkább szisztematikusan semmint történetien, az ókori és az újkori 

szkepszist. Majd a Descartes-i szkeptikus érvek mai rekonstrukcióját vesszük, főként abból a szempontból, hogy 

a tudás deduktív zártságának elve, illetve az aluldetermináltsági elv hogyan jelölik ki a szkeptikus érvelés 

lehetőségét. Célunk az lesz, hogy a jelzett két elvet eloldozzuk a szkepticizmustól. 

Az ókori görög filozófiában a szkepticizmus két irányzat formájában jelentkezett. Az egyik az ún. pürrhoni 

szkepszis, (i.e. 100 körül), a másik az akadémiai szkepszis (i.e. 300 körül). Az előbbi Pürrhon-tól kapta a nevét, 

akinek nem maradt fenn írása, tanait az utódok írásaiból ismerjük. A legismertebb ezek közül Sextus Empiricus: 

A pürrhonizmus alapvonalai című munkája, (lásd: Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus Empiricus szövegek, 

Kendeffy Gábor összeállítása, Atlantisz, 1998.) amelyet a 16. században fedezett fel a maga számára az európai 

újkori gondolkodás. Az utóbbi szkeptikus irányzat a Platon utáni Akadémiához kötődik. A pürrhonizmus fő érve 

egy eldönthetetlenségi érv, amely szerint nincs jobb és több érvünk arra, hogy létezik tudás, mint arra, hogy nem 

létezik tudás. Tehát a tudás lehetőségének kérdése nem eldönthető, ezért ebben a tekintetben fel kell 

függesztenünk hiteinket. Ez a tartózkodó magatartás az epoché. Az akadémiai szkepszis viszont azt állítja, hogy 

bizonyos valószínűséggel bíró empirikus hiteink ugyan vannak, de nincsen tudásunk a szigorú bizonyosság 

értelmében. Ma ezt az utóbbit már nem is tekintenénk szkeptikus álláspontnak, hanem egyszerűen a fallibilis, 

valószínűségi empirikus tudás jellemzésének. A pürrhoni szkepszis azonban erős, és éppen azért, mert nem állít 

semmit pozitívan. Éppen ezért nem hárul rá a bizonyítás terhe. Mégegyszer, a pürrhoni szkeptikus nem azt 

mondja, hogy nincs tudás vagy hogy lehetetlen a tudás. Ha ezt mondaná, akkor igazolásra szoruló, erős állítást 

tenne, ami mellett érvelni kell, hiszen nem lehet egyszerűen dogmatikusan deklarálni. A pürrhoni azonban csak 

az eldönthetetlenségre mutat rá. Az elméletek bizonyítékok általi aluldetermináltságának mai 

tudományfilozófiai elve is harmonizál az ókori eldönthetetlenségi érvvel. 

Hogyan illeszkedik bele az ókori szkepszis az ókori ismeretelmélet-kezdeményekbe? Nos, a platoni örökség 

szerint az igazi tudás, az episztémé, változatlan ideális tárgyakra irányul, például matematikai fogalmakra, míg a 
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doxa (amit a jegyzet elején már értelmeztünk), az empirikus világ partikuláris dolgaira vonatkozó, valószínűségi 

jellegű kognitív hit. Mi ezt a kettősséget úgy oldottuk itt meg, hogy elválasztottuk egymástól az empirikus 

megismerés ismeretelméletét a tiszta tudományok ismeretelméletétől. Az antikvitásban azonban az 

episztémé/doxa kettőssége a valóság/jelenség kettősségét reprezentálja. Az foglalkoztatja őket, hogy vajon 

elérhetjük-e a jelenségek világa mögött a valóságot, amelynek realitását nem kérdőjelezik meg. Ezzel szemben 

az újkori szkepszis, mint majd látni fogjuk, felveti annak lehetőségét, hogy komplett álomvilágban élünk, a 

külvilág realista értelemben nem létezik, csak a közvetlenül elérhető ideáink világa létezik. „Külvilág szkepszis‟ 

és ‟más-elmék szkepszis‟ (mások elméje is a külvilág része a személy szemszögéből!) nem létezik az ókoriak 

számára. 

A másik fontos vonása az ókori szkepszisnek, hogy az epochét, az ítéleteink felfüggesztését, nemcsak 

elméletileg értik, hanem gyakorlati etikai magatartásként is. Az újkori szkepszis elfogadja a tézist elméletileg, 

de a gyakorlati etikai következményében nem követi. Hume számára például nyilvánvaló volt, hogy szkeptikus 

elvek szerint nem lehet az életet berendezni. 

Mi képviseli akkor a folytonosságot az ókori és az újkori szkepszis között? Röviden azt felelhetnénk, hogy a 

kritérium problémája. Már az akadémiai szkeptikusokat és a velük szorosan összefonódó sztoikusokat is 

foglalkoztatta, hogy vajon vannak-e a veridikus észlelésnek biztos jegyei, amelyeket magukon hordva mintegy 

eleve megkülönböztethetők az érzékszervi illúzióktól. A phantasia kataleptiké, a megragadható veridikus 

észlelés, központi fogalma volt elméletüknek. Az újkorban Descartes clare et distincte kritériuma ugyanazt 

szolgálja intellektuális módban, amit az akadémiai és a sztoikus filozófusoknak a phantasia kataleptiké 

valósított meg érzékszervi módban. Ugyanakkor láttuk a későbbi fundácionalista igazoláselméletek kritikájánál: 

a bizonyosság jegye nem automatikusan az igazság jegye. 

Jól látta Sextus Empiricus, hogy a kritérium mentén felállítható egy rossz dilemma (= aminek egyik ága sem 

járható) a pozitív ismeretelmélet számára. A következőt vázolta: azt nem engedjük meg a „dogmatikusoknak‟ 

(értsd: a pozitív episztemológusoknak) hogy fölvegyenek kritériumokat puszta feltevés alapján, ha pedig további 

kritériumokhoz folyamodnának, akkor regresszusra lehet kényszeríteni őket. Nos, dogmatizmus vagy regresszus, 

ezt a rossz dilemmát állítja elénk Sextus Empiricus. Tudjuk, hogy a regresszust a fundácionalista 

igazoláselméletek az alaphitekkel állítják meg. A dogmatizmust pedig Descartes oly módon próbálja kivédeni, 

hogy felsőbb garanciákat keres a clare et distincte belátás igazságához. Mindezekből látható, hogy a szkepszis 

nem frivol ráadás a pozitív ismeretelméletekre, hanem konstruktív része az ismeretelméleti gondolkodásnak: ez 

utóbbit stimulálják a lehetséges szkeptikus kifogások, és a pozitív elméletekbe eleve beépítik a szkepszis 

kivédésének módjait. Ezért a filozófiai szkepszist az ismeretelméletben konstruktív szkepszisnek kell tekinteni. 

Az álom-érvnek, mint már említettük, van egy lokális olvasata és van egy globális olvasata. A kiindulás mindkét 

esetben ugyanaz: „gondolatok megtévesztettek álmomban‟, ‟ahogy ezeket figyelmesebben átgondolom, olyan 

nyilvánvalónak látom, hogy sohasem tudom biztos jelek alapján megkülönböztetni az álmot az ébrenléttől‟, 

mondja Descartes. Kérdés, hogy mi a konklúzió? Arra kell-e következtetnünk, hogy „lehetséges, hogy mindig 

álmodunk‟, vagy arra, hogy ‟mindig lehetséges, hogy álmodunk‟? Félig formalizálva, az előbbi ezt mondja: 

(lehetséges) (minden) t időre, hogy álmodunk t-ben, az utóbbi pedig félig formalizálva ezt mondja: (minden) t 

időre (lehetséges) hogy álmodunk t-ben. Az előbbi annak a lehetősége, hogy komplett álom-világban élünk, ez 

tehát a globális olvasat. Az utóbbi az egyes időpontokra mondja ki annak lehetőségét, hogy akkor éppen 

álmodunk, így ez a lokális olvasat. Ez utóbbi nem zárja ki a való világból nyert veridikus tapasztalatokat sem. 

Csak éppen nem tudjuk eldönteni, hogy aktuálisan melyik helyzetben vagyunk. A szkepszis szempontjából az 

eldönthetetlenség is igen erős érv. Metafizikailag viszont ez a gyengébb pozíció, mert él realista feltevéssel is a 

külvilágot illetően, miközben a tapasztalatban megjelenőre, azaz a fenomenálisra összpontosít. A globális 

olvasat viszont metafizikailag nem él realista feltevéssel, hanem a fenomenális keretein belül marad. Descartes 

álom-érvét napjainkban olyan kiváló filozófusok elemezték, mint W. Walsh, E. M. Curley, H. G. Frankfurt, B. 

Stroud. 

Filozófiatörténeti szempontból Descartes démon-hipotézise külön érv. Azt mondja, hogy nem zárható ki annak a 

szcenáriónak a valószínűsége, bármily csekély is az, hogy egy rosszindulatú démon becsap bennünket, amikor 

értelmünket használva érvelünk, következtetünk, kalkulálunk. Miközben úgy hisszük, hogy racionális szellemi 

eljárásaink nemcsak gyakorlatilag sikeresek, hanem a valóságot tárják elénk, valójában egy totális becsapottság 

áldozatai vagyunk: „mintha‟ (als Ob) külvilágot érünk csak el a valódi helyett és nincs eszközünk annak 

eldöntésére, hogy milyen átfogó szituációban vagyunk. Azt pedig már tudjuk Descartes-ról, hogy szerinte a 

legkisebb valószínűségű ellen-lehetőség hatására is kötelességünk kételkedni. Descartes alacsonyra helyezi a 

kételkedési küszöböt, aminek megfelelően drágán nyeri az áhított bizonyosságot, nem olcsó, dogmatikus 

kikötésekkel. 
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A démon hipotézis és a globális olvasatú álom-hipotézis egyaránt az átfogó szkeptikus szcenárió változatai. 

Ebből a szempontból nincs köztük különbség, ezért szokás az irodalomban úgy is utalni rájuk, mint az átfogó 

szkeptikus szcenárióra (ezt a későbbiekben SK-val jelöljük). Mindkettő ugyanis azt a belátást testesíti meg, 

hogy tapasztalataink és gondolkodásunk lehet ugyanolyan, bármilyenek is az egyébként el nem érhető keret-

feltételek. Ezért a mindennapi józanész álláspontjáról L. J. Austin úgy véli, hogy az átfogó szkeptikus szcenárió 

lehetőségének kizárása nem feltétele a tudásnak. (Austin, Philosophical Papers, 1962.) A kizárási elv, vagyis az 

elv, amely szerint tudásunk valamely tárgyban feltételezi a releváns ellenlehetőségek igazolt kizárását, 

alkalmazandó számos, intuitíve jóváhagyható esetre. Például, a nyomozónak ki kell tudnia igazoltan zárni, hogy 

nem a gyanúsított személy megtévesztően hasonló ikertestvére a tettes, vagy az orvosnak ki kell tudnia zárni, 

hogy a beteg nem egy, a szimptómáiban bizonyos stádiumig nagyon hasonlatos, másik betegségben szenved, 

stb. Azonban nem kell tudnunk igazoltan kizárni – mondják a szkepszis jelentőségének csökkentésére törekvő 

filozófusok – hogy nem élünk komplett álomvilágban, nem csap be bennünket egy gonosz démon, stb. ahhoz, 

hogy igazoltan tudhassuk például azt, hogy most egy ismeretelmélet jegyzetet olvasunk. 

Az álom-érv eldönthetetlenségi vonását emeli ki rekonstrukciójában Barry Stroud. (Stroud, The Significance of 

Philosophical Scepticism, 1984.) Stroud nem csökkenti a szkeptikus szcenárió jelentőségét; ugyanakkor 

radikális Descartes-olvasata szerint Descartes felismerte, hogy minden információnk a világról kompatibilis az 

átfogó szkeptikus szcenárió lehetőségével. Lássuk az álom-érvet. A benne szereplő p kijelentés egy mindennapi 

körülményt fejez ki, például azt, hogy ülök a TV előtt, vagy ismeretelmélet jegyzetet olvasok, stb. 

1. Lehetséges, hogy én most álmodom, hogy p 

2. Ha én most álmodom, hogy p, akkor nem tudom, hogy p 

3. Nem tudom, hogy én most nem álmodom, hogy p 

4. Ha én nem tudom, hogy én most nem álmodom, hogy p, akkor nem tudom, hogy p 

5. Tehát: nem tudom, hogy p 

Az érv lényege, hogy nem tudhatjuk a mindennapi kijelentéseink igazságát, ha nem tudjuk kizárni a szkeptikus 

szcenárió lehetőségét. Érdemes itt meggondolni, hogy Stroud rekonstrukciójában ugyanolyan értelmű-e a ‟nem 

tudom‟ kifejezés a 3. premisszában, mint a 4. premissza utótagjában. A 3.-ban láthatóan eldönthetetlenséget 

fejez ki: mondhatnánk helyette azt is, hogy „nem vagyok képes eldönteni, hogy most nem álmodom, hogy p‟. A 

4. utótagjában viszont kategorikus értelmű a „nem tudom‟: azt jelenti, hogy „tudom, hogy nem tudom, hogy p‟ – 

amennyiben nem vagyok képes eldönteni az álom-ébrenlét kérdését. A konklúzió, az 5. is kategorikusan állítja a 

p nem-tudását. Mondhatnánk, hogy Stroud gyengébb, eldönthetetlenségi premisszából következtet erősebb, 

kategorikus állításra, ami formálisan nem helyes, hiszen a konklúzió nem lehet erősebb logikailag a 

premisszáknál. Apellálhatunk azonban a 2. premisszára, ami beépíti feltevésként, hogy az álombeli tapasztalat 

esetének kizárása feltétele a kijelentéseink igazsága tudásának. Így az érv rendben van. 

A kartéziánus átfogó szkeptikus érv a kanonikus formájában kiemeli azt a körülményt, hogy a deduktív zártság 

elve alkotja az érv fő premisszáját. Az átfogó szkeptikus szcenáriót SK-val jelölve, nézzük most a kanonikus 

kartéziánus szkeptikus érvet Anthony Brueckner rekonstrukciójában (1994.). 

(1) Ha tudom, hogy p, akkor tudom, hogy -SK (DZ) 

(2) Nem tudom, hogy -SK 

(3) Nem tudom, hogy p 

Az érv fő premisszája, az (1) kondícionális kijelentés, a deduktív zártság elvén (DZ) alapul. Az elv szerint 

ismert kijelentések ismert következményeit is tudom; ezért ha tudom a p mindennapi kijelentés igazságát, akkor 

tudom azt is, hogy nem áll fenn a szkeptikus szcenárió (SK), amivel a p kizárási viszonyban van (p igazságából 

következik SK hamissága). 

A deduktív zártság elve: 

[ha S tudja, hogy p, és S tudja, hogy (p→q)] → (S tudja, hogy q) 

A kvantifikált kifejezések így olvasandók: minden   személyre, és minden p, q kijelentésre állnak a további 

feltételek.‟p →q‟ így olvasandó: ‟p-ből következik q‟. 
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Többen úgy vélték, például Robert Nozick (Philosophical Explanations, 1981.), hogy maga a deduktív zártság 

elve felelős azért, hogy megfogalmazható az átfogó szkeptikus érv. Saját elméletében ezért Nozick kiküszöböli 

a deduktív zártságot, arra hivatkozva, hogy az (1) premissza a következő miatt hamis: míg a p-hez hasonló 

mindennapi kijelentés igazsága nyomon követhető (= ha változik a kijelentés igazságértéke, megváltozhat a róla 

való ítéletünk is), addig SK igazsága nem nyomon követhető (SK igazságértékétől függetlenül állnak fenn a 

tapasztalataink és gondolkodásunk). Ezért a p tudásából nem következtethetünk SK hamisságára. 

Nos, nagy kár lenne a deduktív zártság elvét - ami képviseli a megismerés racionalitását - csak azért feladni, 

mert egy speciális esetben, a bizonyítékokkal bíró mindennapi kijelentések és az átfogó szkeptikus szcenárió 

közötti következtetéses viszonyban az elv nem érvényes. Az elvek végül is az érvényességi korlátaikkal együtt 

értendők. Miért nem érvényes az elv az adott esetben? Mint a szkepticizmusról szóló könyvemben kimutattam 

(Ujvári, A szkepticizmus kihívása, 1996.), ‟a probléma abból fakad, hogy különböző ismeretelméleti státusú 

kijelentéseket kapcsolunk össze ismert implikációval‟, és nem ‟ugyanazzal a fajta igazolással rendelkezünk az 

előzményről és a következményről‟. (id.mű, 45.) Vagyis látjuk, hogy p egy mindennapi empirikus kijelentés, 

például, hogy könyvet olvasok, vagy csúcsforgalom van, stb., ami igazolható tapasztalatilag, egy jól 

körülhatárolható kontextusban. SK viszont, ami azt mondja, hogy álomvilágban élünk, komplett becsapottsági 

szituációban vagyunk, stb., a státusát tekintve egy hipotézis, ami az átfogó feltételekre vonatkozik. Eredete a 

szkeptikus gondolatkísérlet, plauzibilitását is csak gondolatkísérletben lehet mérlegelni, de igazságértéke nem 

dönthető el. Ezért kerülünk konfliktusba a deduktív zártság elvével, ha megpróbáljuk p-t és SK-t összekapcsolni 

egy feltételes állításban. Hasonló konklúzióra jutott David Lewis is (Lewis, „Elusive Knowledge‟, 1966., 2000.). 

Lewis is amellett teszi le a voksot, hogy ‟a tudás zárt az implikációra…‟.‟Azonban ha menet közben 

megváltoztatjuk a kontextust, a játszma lefutottá válik.‟ ‟A szkeptikus érvben a kontextus menet közben változik 

és a “tudni” kontextus függő szó szemantikai értéke is vele együtt változik.‟ Ellentétben a deduktív zártság elvét 

feladó filozófusokkal (Nozick, Dretske, stb.), akik azt hiszik, hogy ‟logikai jelenségről van szó, valójában 

pragmatikai jelenségről van szó.‟ ‟A zártság, megfelelően értelmezve, kiállja a tesztet.‟ (513.o. A hivatkozás a 

2000-es kiadásra vonatkozik: E. Sosa, J.Kim eds. Epistemology. An Anthology. Blackwell, Oxford, 2000.) 

Mindezek alapján továbbra is fenntartjuk a tudás deduktív zártáságnak elvét, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

kanonikus kartéziánus szkeptikus érv (1) premisszájában a „tudni‟ ige más értelmű a következtetés 

előzményében, mint a következményében. Ez a körülmény azonban nem az elvet érvényteleníti, hanem annak 

szkeptikus célú felhasználását akadályozza. 

Az előbbi problémák elkerülése végett egyes episztemológusok megpróbálták a szkeptikus érvet más 

ismeretelméleti elvre alapozni: Yalcin javasolta például, hogy az aluldetermináltsági elv legyen a szkeptikus érv 

fő premisszája. (Yalcin, ‟Sceptical Arguments from Underdetermination‟ 1992.) A pürrhoni aluldetermináltsági 

elv (PA) a következő: 

[ha s személy bizonyítéka nem részesíti előnyben a p hipotézist valamilyen inkompatibilis q 

hipotézissel szemben, akkor S bizonyítéka nem igazolja p-t] 

Ennek alapján S. Cohen (‟Two Kinds of Skeptical Arguments‟, 1998.) a következő változatot terjesztette elő. 

(1) Ha bizonyítékom nem részesíti előnyben p-t SK-val szemben, akkor bizonyítékom nem igazolja p-t (PA) 

(2) Bizonyítékom nem részesíti előnyben p-t SK-val szemben (premissza) 

(3) Bizonyítékom nem igazolja p-t (1, 2-ből) 

(4) Nem tudom, hogy p 

Ez a szkeptikus érv abban tér el a zártság-alapú változattól, hogy épít az összehasonlító igazolás fogalmára: 

eszerint egy hipotézis akkor igazolt, ha sikerrel verseng a rivális hipotézisekkel ugyanazon bizonyítékok alapján. 

Ez azonban azzal a kikötéssel jár, hogy a bizonyítékoknak egyképp relevánsnak kell lenniük a különböző 

mérlegelt hipotézisek szempontjából. Azonban tudjuk, hogy ami releváns az igazolandó empirikus kijelentések 

szempontjából, az nem releváns a globális szkeptikus hipotézis szempontjából. Ezért nem járunk jobban, ha az 

aluldetermináltság elvére helyezzük a szkeptikus érvet. Arról nem szólva, hogy még abban az esetben is, amikor 

a bizonyítékok egyformán relevánsak a p, q, stb. állításokhoz, előfordulhat, hogy a bizonyítékok csak gyengén 

favorizálják az egyik állítást a többivel szemben, és így azt mégsem igazolják. 

Ezek után mondhatjuk, hogy az episztemológiai elvek, úgymint a deduktív zártság elve, az aluldetermináltsági 

elv, és a kizárási elv szerepelhetnek ugyan a globális szkeptikus érv különböző rekonstrukciójában, viszont 

minden esetben „gellert kapnak‟. Ez azonban nem maguknak az elveknek a hiányossága, hanem a szkeptikus 
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alkalmazási eset igen speciális: ugyanis az episztemológia határterülete. A konstruktív szkepszis mérlegelése 

azonban mégis hasznos, mert ez a szkepszis stimulálja a pozitív ismeretelméletet, továbbá a határterületről jó a 

rálátás a működő ismeretelmélet saját területére is. 

Az episztemológiai elv, ami megfelelő helyre teszi a szkepszist: a reflexió elve. Saját kognitív eljárásainkra 

reflektálva, alkalmazva a T-T elvet (= a reflexió elve más néven, ami azt mondja, hogy tudásunk annak 

tudásával jár, hogy tudunk), el tudjuk dönteni, hogy mikor és mennyi szkepszist engedünk be a pozitív 

ismeretelméletbe. Az értelemnek ez a racionalista menedéke nemcsak Descartes-ra és az ő korára jellemző: mi 

itt elemeztük van Cleve 1979-es tanulmányát a kartéziánus körről, de a szintén tárgyalt BonJour-nak az 1998-as 

jelentős könyve a tiszta értelem védelmében (In Defense of Pure Reason) mutatja, hogy napjainkban is kb. 

húszévente megjelenik az ismeretelméletben az újra mérlegelt racionalista megerősítés. 

Kitekintés. Végül, röviden arról, hogy hol tart ma az ismeretelmélet. A jegyzetben a 2000-es, mértékadónak 

számító Kim Sosa által szerkesztett ismeretelméleti antológia volt a legfrissebb felhasznált forrás. Az utóbbi tíz 

év szakmai termésében is fő helyet kapnak az általunk tárgyalt témák. Az újabb irodalom sem változtat 

alapvetően a modern ismeretelmélet, mint filozófiai diszciplína tárgyán, felépítésén, érvein. Ha az a kérdés, 

hogy hová tolódtak el a hangsúlyok, azt mondhatjuk, hogy egyfelől megerősödtek a kontextualista tendenciák az 

igazoláselméletben. Ennek előlegezésével már itt is találkoztunk D. Lewis kapcsán. (Lásd: Recanati, 2004., 

Stanley, 2005.) Ez együtt jár a „szerencse‟ (luck) mint episztémikus tényező mérlegelésével, hiszen a kontextus 

része, hogy mennyiben kooperál a kodifikált eljárásainkkal a külvilág az adott esetben. (Lásd: Pritchard, D. 

Epistemic Luck, 2005.) A mai analitikus filozófia kontextualizmusáról lásd még: Érvek és kontextusok 

(Gondolat, 2003. szerk. és előszó: Ujvári). Ugyanakkor nem elhanyagolható az a tendencia sem, hogy a 

metafizikával való kapcsolatában prezentálják az ismeretelméleti kérdéseket. Ezt a tendenciát az a priori 

megismerési mód újabb értelmezési törekvései és vitái stimulálják. (Lásd: P. Maddy, „Naturalism and the A 

Priori‟, 2000.) Az ismeretelméletileg motivált metafizikai témákról pedig lásd: Ujvári, Metafizikai dilemmák 

(L‟Harmattan, 2009). 


