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Bevezetés

Az episztemikus erények természetéről szóló vita fontos részét képezi a kortárs

erényepisztemológiai diskurzusoknak. A kortárs erényepisztemológiában alapvetően kétféle

erényfelfogással találkozhatunk: a megbízhatóságival és a felelősségelvűvel. A megbízhatósá-

gi elméletek erényfelfogása az olyan képességekre helyezi a hangsúlyt, mint amilyen az észle-

lés, az intuíció és az emlékezet, azaz az ún. képesség-erényekre [faculty-virtues], míg a fele-

lősségelvű erényepisztemológusok inkább az egyes episztemikus ágensek személyiségjegyei-

re, azaz a jellemvonás-erényekre [trait-virtues] építik elméletüket. A megbízhatósági elméle-

tek alapvetően externalista gyökerűek, vagyis feltételezik, hogy egy hit igazolásához szüksé-

günk van valamiféle rajtunk kívül álló tényezőre, míg a felelősségelvű erényepisztemológiák

az internalista ismeretelmélettel rokonszenveznek, és egy hitet akkor tekintenek igaznak, ha a

hit kialakulásának folyamata tökéletesen megfelel az illető episztemikus ágens saját szubjek-

tív mércéjének.1

Írásom célja egy, a megbízhatósági elméletet ért felelősségelvű bírálatból kiindulva be-

mutatni a kétféle erényfelfogás előnyeit és hátrányait, majd egy kevert elmélet formájában

megoldással szolgálni az elemzés során felmerülő nehézségekre. Kezdésként megkísérlem két

meghatározott elv mentén felvázolni az erényepisztemológiai megbízhatósági elméletek alap-

vetéseit. Bemutatom a kidolgozásukat motiváló korai megbízhatósági elméleteket, majd átté-

rek Ernest Sosa erény-perspektivista megbízhatósági elméletére, amely a felelősségelvű kriti-

ka tényleges tárgyát képezi. A második fejezet első felében sorra veszem a bírálat alapját al-

kotó három ellenvetést. Ezt követően röviden ismertetem megfogalmazójuk saját elméletét. A

harmadik fejezetben arra keresem a választ, hogy a kérdéses ellenvetések mennyire állják meg

a helyüket a klasszikus és az erény-perspektivista megbízhatósági elméletekkel szemben.

Dolgozatom záró részében igyekszem megmutatni, hogy a John Greco által kidolgozott kevert

elmélet, amely ötvözi egymással a megbízhatósági elméletek és a felelősségelvű elgondolások

előnyös tulajdonságait, megfelelő válasszal szolgál a felmerülő valamennyi problémára. Írá-

somban amellett kívánok érvelni, hogy a kortárs erényepisztemológia számára az lenne a leg-

kifizetődőbb, ha az episztemikus erények természetéről szóló vita a továbbiakban a Greco-

éhoz hasonló kevert elméletek keretei között folyna.

1 Az exteranlizmus-internalizmus vitáról lásd bővebben: KORNBLITH, Hilary: "Internalism and Externalism: A

Brief Historical Introduction", in: KORNBLITH, Hilary (Szerk.): Epistemology: Internalism and Externalism,

Oxford, Blackwell Publishers, 2001, 1-9. o.
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1. Megbízhatósági elméletek

Az erény-perspektivista megbízhatósági elméletek alapvetően két tézis egyesítéséből tevődnek

össze:2

(1) Megbízhatósági elv: E egy episztemikus erény akkor és csak akkor, ha E nagy

arányban idéz elő igaz hiteket.

(2) Erény-perspektivizmus elve: H egy igazolt hit akkor és csak akkor, ha H egy olyan

hit, amelyhez egy vagy több episztemikus erény működése folytán jutottunk.

Egyes episztemológusok szerint az erény-perspektivizmus elvének elfogadása megoldásként

szolgálhat a Gettier ellenvetésekre és egy jól működő igazoláselméletet adhat a kezünkbe.3

Amennyiben az episztemikus erényeket a tudás megfelelő megalapozásához szükséges ténye-

zőknek tekintjük, kénytelenek vagyunk nagyobb figyelmet fordítani az episztemikus erények

természetét illető kérdésekre. Az erényepisztemológia melletti elköteleződés azonban nem

jelenti egyben a megbízhatósági elv elfogadását is. Bizonyos tekintetben ez fordítva is igaz. A

megbízhatósági elvet motiváló megbízhatósági elmélet korai teoretikusai az episztemikus

erények helyett sokkal inkább a hitkialakító és hitfenntartó folyamatok megbízhatóságáról

beszéltek.

1.1 Megbízhatóság és oksági tudáselméletek

A megbízhatósági elmélet egyik legkorábbi megfogalmazását F. P. Ramseynél találjuk,

aki szerint, egy hit akkor tekinthető tudásnak, ha igaz és ha az episztemikus ágens egy meg-

bízható folyamat révén tett szert a kérdéses hitre.4 Néhány évtizeddel később Peter Unger

hasonló elmélettel állt elő: S tudja, hogy p akkor és csak akkor, ha egyáltalán nem esetleges,

2 Az erényepisztemológia alapvetéseinek hasonló bemutatásával találkozhatunk: SOSA, Ernest, és BONJOUR,

Laurence: Epistemic Justification: Internalism vs. Externalism, Fundations vs. Virtues, Oxford, Blackwell Pub-

lishing, 2003, 156. o.
3 A megoldás sikerességének kérdésével, és a felmerülő problémákkal kapcsolatban lásd: LEVIN, Michael:

"Virtue Epistemology: No New Cures", Philosophy and Phenomenological Research, 2, 2004, 397-410 o. A

konkrét ellenvetéseket lásd: GETTIER, Edmund L.: Lehet-e a tudás igazolt hit?, in: FORRAI Gábor (Szerk.): Mikor

igazolt egy hit?, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 31-33. o.; Eredetileg megjelent: GETTIER, Edmund L.: "Is

Justified True Belief Knowledge?", Analysis, 23, 1963, 121-123. o.
4 RAMSEY, Frank: The Foundations of Mathematics, and Other Logical Essays, London, Routledge, 1931
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hogy S-nek igaza van afelől, hogy fennáll az az eset, hogy p.5 Az "igazunk van egy propozíció

felől" kifejezés annyit tesz, hogy az adott propozíció igaz. Az pedig, hogy "nem esetleges,

hogy valakinek igaza van egy propozíció felől" azt jelenti, hogy van valami az illető

episztemikus ágens helyzetében, ami garantálja vagy legalábbis nagyon valószínűvé teszi,

hogy nem téved.

A megbízhatósági elméletnek igazi lökést adott David Armstrong externalista oksági

tudáselmélete.6 Szerinte, a tudáshoz csupán annyi szükségeltetik, hogy az episztemikus ágens

rendelkezzen egy igaz hittel, amely megfelelő viszonyban áll a világgal. Ez a viszony volta-

képpen oksági természetű. Így egy hit annak köszönheti igazoltságát, hogy megfelelő oksági

folyamatok eredményeként állt elő. Egyik korai írásában Alvin Goldman is externalista mó-

don definiálta a tudást: valaki akkor tudja, hogy p, ha azt a hitét, hogy p, az a tény okozta,

hogy p.7

Az oksági tudáselméletek előnyei elsősorban az ún. episztemikus regresszus probléma

megoldására tett kísérletekben mutatkoztak meg. Induljunk ki abból a kézenfekvőnek tűnő

lehetőségből, hogy egy hitet mindig további hitek segítségével igazolunk. Első ránézésre lát-

ható, hogy ez a módszer elkerülhetetlenül egy végtelenbe nyúló folyamattá teszi az igazolást.

Így viszont sosem juthatunk biztos ismerethez. Persze érvelhetnénk amellett, hogy rendelke-

zünk bizonyos önevidens hitekkel, amelyek segítségével képesek lennénk gátat szabni ennek a

hibás regresszusnak: ha S azt hiszi, hogy p, és p önevidens, akkor S p-ben való hite igazolt.

Ugyanakkor az önevidens hitek igazoláselméletekben betöltött szerepe koránt sem probléma-

mentes. Amennyiben az "önevidens" alatt valami olyasmit értünk, hogy "közvetlenül igazolt"

vagy "nem származtatott módon igazolt", akkor egy olyan kifejezéssel lesz dolgunk, amely

maga is episztemikus.8 De lehetséges a "p önevidens"-nek egy további olvasata is: „lehetetlen

p-t megérteni anélkül, hogy egyszersmind ne hinnénk is benne”. Ebben az esetben a p-hez

hasonló állításokat nevezzük analitikus állításoknak (pl.: "minden agglegény nőtlen férfi").

5 UNGER, Peter: "An Analysis of Factual Knowledge", Journal of Philosophy, 65, 1968, 157-170. o.
6 ARMSTRONG, David: Belief, Truth and Knowledge, London, Cambridge University Press, 1973
7 GOLDMAN, Alvin: "A tudás oksági elmélete", FORRAI Gábor (Ford.), Magyar Filozófiai Szemle, 39, 1995, 234-

248. o.; Eredetileg megjelent: GOLDMAN, Alvin: "A Casual Theory of Knowing", Journal of Philosophy, 64,

1967, 357-372. o.
8 Az igazoláselméletként szolgáló episztemikus kifejezéseket tartalmazó bázisfeltételekkel kapcsolatos nehézsé-

gekről lásd: GOLDMAN, Alvin: "Mikor igazolt egy hit?", in: FORRAI Gábor (Szerk.): Mikor igazolt egy hit?, Bu-

dapest, Osiris Kiadó, 2002, 93-112. o.; Eredetileg megjelent: GOLDMAN, Alvin: "What is Justified belief?"

PAPPAS, G. S. (Ed.): Jusfification and Knowledge. Dordrecht, 1979, 1-23. o.
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Egy ilyen igazoláselmélet azonban csak viszonylag kevés hitet ruház fel az igazoltság státu-

szával, és nem lenne alkalmas a kontingens kijelentéseket tartalmazó hitek igazolására.

1.2 Történeti megbízhatósági elmélet

Goldman megoldási javaslata a regresszus problémára a következő: azonosítsuk az iga-

zolt hitet a megbízhatóan előállt hittel! Ebben az esetben már nem hitek, hanem bizonyos hit-

kialakító folyamatok fogják kiváltani az igazolás szerepét. A Goldman általa csak történeti

megbízhatósági elméletnek nevezett koncepció alapvetése a következő: „egy hit igazoltsági

státusza azon folyamat vagy folyamatok megbízhatóságának függvénye, amely vagy amelyek a

hitet okozzák, ahol is (első megközelítésben) a megbízhatóság a folyamatnak azon tulajdonsá-

gában áll, hogy a tendenciát tekintve inkább igaz, mint hamis hiteket eredményez” egy

episztemikus ágensben.9 A hitformáló folyamatok alatt rendszerint egyfajta függvényszerű

műveletet vagy eljárást kell értenünk.10

A "történeti" jelző arra utal, hogy a fenti megbízhatósági elmélet egy hit igazoltsági stá-

tuszát a hit előtörténetétől teszi függővé, és nem pedig attól, hogy mi igaz a megismerőről a

hit időpontjában. Az utóbbi felfogást nevezi Goldman a „jelen idejű időszelet-elméletnek”, és

ide sorolja például a „karteziánus” fundácionalista elméleteket, amelyek – ahogy ő fogalmaz –

„az igazoltsági státuszt teljes egészében a jelen idejű mentális állapotokra vezetik vissza”.11

Noah Lemos szerint, a goldmani megbízhatósági elmélet több okból is vonzó lehet szá-

munkra: egyrészt egységes magyarázattal áll elő arra nézve, hogy mi teszi a hitkialakítás kü-

lönböző módozatait az igazolás forrásává; másrészt nemcsak a források sokféleségének elvét

őrzi meg, hanem mindeközben még a megbízható tulajdonság fogalmának segítségével azt is

képes megmagyarázni, miért tekintjük őket az igazolás forrásainak.12 A különböző hitek egy-

máshoz mért igazoltsági státuszának megállapításakor tehát az őket létrehozó folyamatokat

kell megbízhatósági erejük tekintetében összehasonlítanunk. Vagyis amennyiben A egy meg-

bízhatóbb kognitív folyamat, mint B akkor az A által létrehozott hitek igazoltabbak, mint

azok, amelyek B eredményeként jöttek létre.13

9 Uo. 100. o.
10 Uo. 101. o.
11 Uo. 104. o.
12 LEMOS, Noah: An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge, Cambridge University Press, 2007,

86. o.
13 Természetesen a megbízhatósági elmélet nem várja el, hogy a hitet igazoló folyamatok és kognitív képességek

megbízhatósága abszolút legyen. Hiszen minden további nélkül megbízhatónak tekinthetünk egy ébresztőórát,
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A történeti megbízhatósági elmélet további érdekessége, hogy egyáltalán nem követeli

meg az episztemikus ágensektől, hogy rendelkezzenek egyfajta metahittel az igazolt hiteiket

előállító kognitív folyamataikról. Egy ilyen metahit feltételezése amúgy is csak a már említett

regresszus problémához vezetne.14 Mindazonáltal a tendenciózusságuk alapján képesek va-

gyunk összevetni egymással az egyes hitkialakító folyamatokat. Ehhez azonban – értelemsze-

rűen – különbséget kell tennünk folyamatpéldány és folyamattípus között. A folyamattípus,

mint folyamatfajta számos példánnyal rendelkezhet. Ha például egy kognitív folyamattípus-

ként tekintünk az észlelésre, az észlelés minden individuális aktusa ennek a folyamattípusnak

egy példánya lesz. A folyamat példánya tehát egy egyedi folyamat, amely csupán egyszer

aktualizálódik. Nyilvánvalóan csak folyamattípusokra mondhatjuk, hogy rendelkeznek statisz-

tikai tulajdonságokkal, mint például, hogy az esetek 90 százalékában igaz hitekhez juttatnak

bennünket. Így amikor Goldman a kognitív folyamatok megbízhatóságáról beszél, valójában a

folyamattípusok megbízhatóságát érti alatta.15

Goldman elméletét annak ellenére, hogy megbízhatósági elmélet, szigorúan szólva

mégsem tekinthetjük erényepisztemológiának, hiszen ténylegesen nem vallja sem a fenti for-

mában megfogalmazott megbízhatósági elvet, sem az erény-perspektivizmus elvét. A több-

ször is idézett korai írásában megbízható hitkialakító és hitfenntartó folyamatokkal foglalko-

zik és egyáltalán nem beszél episztemikus erényekről. Ezt figyelembe véve módosítsuk a ki-

induló két elvünket a következőképpen:

(1’) M egy megbízható hitkialakító folyamat akkor és csak akkor, ha M nagy arányban

idéz elő igaz hiteket.

(2’) H egy igazolt hit akkor és csak akkor, ha H egy olyan hit, amelyhez egy vagy több

megbízható hitkialakító folyamat működése folytán jutottunk.

még akkor is, ha nagy ritkán megesett, hogy nem csengett, mivel lemerült benne az elem. A megbízhatóság

fokozatosságával kapcsolatos kérdésekről lásd: VOGEL, Jonathan: "Reliabilism Leveled", The Journal of

Philosophy, 11, 2000, 602-623. o.
14 Amit ezzel a megbízhatósági elmélet javára írtunk, az egyben komoly támadási felületet is szolgáltat az

internalisták számára. Az episztemikus ágens és a hitkialakító folyamatok közti reflektív viszonyt figyelmen

kívül hagyó elméletek internalista bírálatáról lásd: BONJOUR, Laurence: "Externalist Theories of Empirical

Knowledge", in: KORNBLITH, Hilary (Szerk.): Epistemology: Internalism and Externalism, i. m. 10-35. o.
15 Lásd részletesebben: LEMOS, Noah: An Introduction to the Theory of Knowledge, i. m. 87. o.
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Az (1)-(2) és az (1’)-(2’) közti különbség látszólag elhanyagolható. Úgy vélem, amíg az

episztemikus erényeket egy az egyben azonosítjuk a megbízható hitkialakító folyamatokkal,

nem is leszünk képesek érdemi eltérést felmutatni. Elismerem, első ránézésre szokatlannak

tűnhet azonosítani egy erényt egy folyamattal. Nem kívánok az azonosítás megtétele mellett

érvelni, de még csak ahhoz sem ragaszkodom, hogy a történeti megbízhatósági elméletet

mindenáron erényepisztemológiai elméletnek tekintsük. Az azonban tagadhatatlan, hogy a

megbízhatósági elvre épülő erényepisztemológiai elméletek alapvető motivációjukat éppen a

goldmaniánus megbízhatósági elméletből merítették.

A történeti megbízhatósági elmélet – Goldman szándéka szerint16 – szigorúan csupán

igazoláselméletként akar szolgálni. A kérdés, amelyre választ keres a következő: Mikor iga-

zolt egy hit? Amennyiben magyarázati modellünkben nem elégszünk meg azzal, hogy meg-

bízható hitkialakító és hitfenntartó folyamatokról beszéljünk, hanem ragaszkodunk az

episztemikus erények bevezetéséhez, kénytelenek leszünk számot vetni egy másik kérdés

felmerülésével: Mit kellene hinnem? Minden diskurzus, amely valamiképpen az erényekről

szól, elkerülhetetlenül maga után vonja a normativitás kérdését. Egyes

erényepisztemológusok, mint például Greco kifejezetten úgy vélik, hogy az ismeretelmélet

egy normatív vállalkozás.17 Vannak olyan igazoláselméletek, melyek egyértelműen úgy tart-

ják, episztemikus kötelességünk elfogadni egy hit igazságát.18

Mindezek tükrében már érthető, hogy miért tudja Goldman összeegyeztetni az oksági

tudáselméleteket a saját megbízhatósági elméletével, és hogy miért nem tudja ugyanezt meg-

tenni egy erény-perspektivizmusban gondolkodó episztemológus. A történeti megbízhatósági

elmélet magyarázati modelljében egy hit akkor bír pozitív episztemikus státusszal, ha egy

megbízható hitkialakító folyamat idézte elő, azaz a kérdéses hit egy megfelelő oksági folya-

mat során jött létre. Úgy tűnik, csupán elszenvedői vagyunk a megismerésünknek. Számunkra

16 Goldman a következőképpen fogalmaz: „… az igazolt hitelmélet felvázolására teszek kísérletet. "Elmélet"

alatt magyarázó elméletet értek; olyat, amely általános magyarázatot ad arról, hogy miért tekintünk bizonyos

hiteket igazoltnak, másokat pedig igazolatlannak. Néhány hagyományos megközelítéstől eltérően nem próbálok

meg az igazolás számára olyan standardokat előírni, amelyek különböznek a mindennapi standardoktól vagy

helyesbítik azokat.” Lásd: GOLDMAN, Alvin: "Mikor igazolt egy hit?", i. m. 93. o.
17 Lásd: GRECO, John, TURRI, John: "Virtue Epistemology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter

2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/epistemology-

virtue/> (Letöltés ideje: 2011.12.20.)
18 A kérdésről lásd: BONJOUR, Laurence: "Externalist Theories of Empirical Knowledge", in: KORNBLITH, Hilary

(Szerk.): Epistemology: Internalism and Externalism, i. m. 12. o.

http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/epistemology-
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elsősorban az lesz a fontos, hogy mennyiben bízhatunk meg ezekben az oksági folyamatok-

ban.

Az erényepisztemológiai elméletekben azonban, amennyiben episztemikusan erényes

megismerők akarunk lenni, tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy hiteinkhez episztemikus

erényeink közreműködése folytán jussunk; így elő kell mozdítanunk magunkban az

episztemikus erények kifejlődését és működését. Ennélfogva egy hit nem akkor számít iga-

zoltnak, ha megfelelően okozott, hanem ha episztemikus erények által megalapozott. Úgy

vélem, Ernest Sosa erény-perspektivista megbízhatósági elméletének tüzetesebb vizsgálata

közelebb vihet bennünket ennek a különbségnek a megértéséhez.

1.3 Erény-perspektivizmus

Sosa az erény-perspektivizmus címkével illeti a saját elméletét, amely lényegében az

(1)-es és (2)-es kiinduló elveink mentén írható le. A fentebb mondottakhoz hasonlóan ő is

igyekszik elkülöníteni elméletét a nem erényalapú megbízhatósági elméletektől, amelyeket

összefoglalóan generikus megbízhatósági elméleteknek nevez.19 Mindenekelőtt módosítja a

(2’)-vel jelölt elvet, amely kimondta, hogy „H egy igazolt hit akkor és csak akkor, ha H egy

olyan hit, amelyhez egy vagy több megbízható hitkialakító folyamat működése folytán jutot-

tunk”. Szerinte ugyanis egy hit tudásként történő aposztrofálásához nem elég annak a ténynek

a fennállása, hogy kialakulását egy megbízható folyamat eredményezi, hanem arra is szükség

van, hogy az adott hit egy episztemikus erény vagy egy episztemikus képesség folytán álljon

elő. Sosa számára tehát nem minden megbízható hitkialakító folyamat számít episztemikus

erénynek. Az episztemikus erényeket voltaképpen a megbízható hitkialakító folyamatok

alosztályának tekinti.

Elméletének további érdekessége, hogy különbséget tesz egy hit alkalmassága [aptness]

és igazolása [justification] között, ahol is egy hit akkor alkalmas, ha egy episztemikus képes-

ség vagy erény működése folytán állt elő, míg akkor igazolt, ha koherensen illeszkedik az

illető episztemikus ágens episztemikus perspektívájába. Továbbá megkülönbözteti az élőlényi

és a reflektív tudást. Az élőlényi tudáshoz csupán egy alkalmas hitre van szükségünk, amely –

mint említettük – egy episztemikus erény vagy képesség folyománya. Ellenben egy hit csak

akkor számít reflektív tudásnak, ha nem csupán alkalmas, hanem igazolt is, azaz koherensen

illeszkedik a megismerő személy episztemikus perspektívájába.

19 SOSA, Ernest: "Reliabilism and Intellectual Virtue", in: KORNBLITH, Hilary (Szerk.): Epistemology:

Internalism and Externalism, Oxford, Blackwell Publishers, 2001, 147-162. o.
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A Gettier ellenpéldákból megtanulhattuk, hogy a hitek igazsága önmagában nem ele-

gendő az igazoláshoz, hiszen a kérdéses hitek igazsága akár egy szerencsés véletlen folytán is

előállhatott. Már a generikus megbízhatósági elméletek kapcsán is nyilvánvalóvá vált, hogy a

hitek igazolásához a helyességük mellett szükségünk van még egy feltételre, ez pedig nem

más lesz, mint azon kognitív képességek vagy folyamatok pozitív értékelése, amelyek részt

vettek a hit kialakításában. Goldman történeti megbízhatósági elméletének nagy előnyeként

mutattuk be, hogy nem követeli meg az episztemikus ágensektől, hogy metahittel rendelkez-

zenek az igazolt hiteiket előállító kognitív folyamataikról. A sikeres megismerés a generikus

megbízhatósági elméletek szemében olyan, mint a normális szívműködés. A szívünk sikere-

sen pumpálja a vért anélkül, hogy bármiféle szándékot fedezhetnénk fel e folyamat mögött.

Sosa nézőpontjából tekintve Goldman elmélete csupán az élőlényi tudás igazoláselméle-

tét adja a kezünkbe. De mivel élőlényi tudásról van szó, valójában nem is nevezhetjük a törté-

neti megbízhatósági elméletet igazoláselméletnek. Sokkal inkább alkalmassági elméletről

kellene beszélnünk, hiszen az igazolás alatt az erény-perspektivizmus – mint láttuk – azt érti,

hogy egy hit koherensen illeszkedik a megismerő személy episztemikus perspektívájába. Fon-

tos, hogy a megismerő tudatosan reflektáljon a hitkialakító folyamataira. Bizonyára erre kíván

utalni a "reflektív" jelzővel Sosa a tudás két fajtájának megkülönböztetésekor.

Sosát az internalizmus-externalizmus vita feloldása motiválta akkor, amikor ezen a sar-

kalatos ponton eltérő álláspontot alakított ki a klasszikus megbízhatósági elméletekkel szem-

ben.20 A megbízhatósági elméleteket többnyire az externalista táborba sorolják, de Sosa

erény-perspektivista megbízhatósági elmélete, mint minden valódi erényepisztemológiai el-

mélet, nyilvánvalóan túlmutat a tiszta externalizmus keretén. Fontos látnunk, hogy bár Sosa

az erény-perspektivista megközelítéséből adódóan szembe megy a korai megbízhatósági el-

méletekkel, az elemzésünk központi tárgyát képező megbízhatósági elvet azonban teljes mér-

tékben elfogadja.

20 Lásd: SOSA, Ernest: "Raft and Pyramid: Coherence versus Foundations in Theory of Knowledge", in: SOSA,

Ernest: Midwest Studies in Philosophy, 1991, 3-25. o.
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2. A megbízhatósági elv kritikája

Az előző fejezetben igyekeztem röviden felvázolni azt fejlődési útvonalat, ami a megbízható-

sági elméletek klasszikus változataitól átvezet bennünket a fentebb megfogalmazott két elvet

elfogadó erény-megbízhatósági elméletekhez, pontosabban Sosa erény-perspektivizmusához.

Ugyanakkor, mint korábban is említettem, nem szükséges kritikátlanul elfogadnunk a meg-

bízhatósági elvet ahhoz, hogy erényepisztemológiát művelhessünk. Az elv egyik komoly bírá-

lója, James Montmarquet arra tesz kísérletet "Epistemic Virtue" című tanulmányában, hogy

bebizonyítása, a hitkialakító folyamatok és tényezők igazság-előmozdító tulajdonsága mentén

nem tudjuk kielégítő módon meghatározni az episztemikus erényeket.21 Számunkra mindene-

kelőtt az írása nyitányában megfogalmazott három ellenvetés lesz érdekes.

2.1 Montmarquet ellenvetései

Első ellenvetés: Az igazság-előmozdítás [truth-conduciveness], azaz a megbízhatósági

kritérium, a sikeres megismerést elősegítő valamennyi tényezőt magában foglalja, az olyan

oksági folyamatoktól kezdve, mint amilyen például a jó emlékezet, a különböző episztemikus

elvekig és szabályokig. Amennyiben az episztemikus erényekre úgy tekintünk, mint a megis-

merő ágensben az igaz hitek kialakulását eredményező jellemvonásokra [character trait],

pusztán az igazság-előmozdítás elvére alapozva nem leszünk képesek megkülönböztetni az

episztemikus erényeket más igazság-előmozdítóktól. Márpedig ésszerű azt feltételeznünk,

hogy az episztemikus erények különös szerepet töltenek be egy ismeretelméletben. Ám e fel-

tevésünk alátámasztásához mindenekelőtt jól körülhatárolt módon fel kellene tudnunk mutatni

az episztemikus erényeket.

Második ellenvetés: Tegyük fel, hogy egy számunkra ismeretlen karteziánus gonosz

démon akképp formálja át a világunkat, hogy az igazságot olyan tényezőkre támaszkodva

érhetjük el a legsikeresebben, amelyek a korábbi felfogásunk szerint, egytől egyig

episztemikus vétkeknek [intellectual vice] minősültek.22 Ha ténylegesen egy ilyen helyzetben

21 A három ellenvetés eredeti formájában megtalálható: MONTMARQUET, James: "Epistemic Virtue", Mind, 384,

1987, 482-483. o.
22 Az angol "epistemic" és "intellectual" kifejezéseket – Grecohoz és Montmarquet-hoz hasonlóan – szinonim-

ként kezelem, és többnyire egyaránt „episztemikus”-ként adom vissza a magyarban. Lásd: GRECO, John, TURRI,

John: "Virtue Epistemology"; és MONTMARQUET, James: "Epistemic Virtue", Mind, 384, 1987, 482-497. o. Ám

fontos megjegyeznünk, hogy az "episztemikus" és az "értelmi" jelzők szinonim használata az erények kapcsán

nem teljesen problémamentes. Vegyük szemügyre a következő példát: egy egyetemi hallgató előadása során a
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találnánk magunkat, meg kellene változtatnunk az említett tulajdonságok értékelésével kap-

csolatos korábbi véleményünket, és a továbbiakban elő kellene mozdítanunk kifejlődésüket.

Ám ettől még nem fogunk arra a következtetésre jutni, hogy ezek a nyilvánvaló vétkek, való-

jában mindig is erények voltak. Visszamenőleg, nehéz lenne Galileo Galileire episztemikusan

elmarasztalhatóként, Schmalileora, az ő szellemileg rest bátyjára pedig episztemikusan eré-

nyesként tekintenünk. Ennélfogva olyan elmélettel kell előállnunk, amelyben az episztemikus

erényeket és a róluk alkotott ítéleteinket nem befolyásolhatják az ilyen szkeptikus lehetősé-

gek.

Harmadik ellenvetés: Ha a szellemi beállítottságuk igazság-előmozdító szerepe mentén

kellene összehasonlítanunk egymással olyan episztemikus ágenseket, mint Arisztotelész, Pto-

lemaiosz, Nagy Szent Albert, Galilei, Newton vagy Einstein, miként lennénk képesek megkö-

zelítőleg egyaránt episztemikusan erényesnek tekinteni őket? Hiszen a mi kedvező helyze-

tünkből szemlélve, jelentős különbségekre bukkanhatunk a fennemlített gondolkodók hiteinek

és hitrendszereiknek igazságát tekintve, sőt a hozzájuk vezető módszertani eljárásokban is.

2.2 Episztemikus lelkiismeretesség23

A fenti ellenvetések tükrében nem meglepő, ha meginog a megbízhatósági elméletbe

vetett bizalmunk. Ugyanakkor elemzésünk nem lenne teljes, ha anélkül vizsgálnánk meg

tanár a pontosságra törekvés értelmi erényére támaszkodva rendre közbeszólhat kijavítva diákja pontatlan meg-

fogalmazásait; ugyanakkor a kedvesség erkölcsi erényét szem előtt tartva, figyelmen kívül hagyhatja a kérdéses

pontatlanságokat, amennyiben az illető diák még tapasztalatlan előadó, és a tanár elsődleges célja valójában

önbizalomhiányban szenvedő diákja bátorítása. Úgy tűnik, vannak olyan episztemikus szituációk, amelyben az

erkölcsi erények döntő befolyással rendelkeznek. Ennélfogva nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy minden

episztemikus erény egyben értelmi erény is. Az erkölcsi és értelmi erények ütközésének kiváló történelmi példá-

ja az atombombát feltaláló tudósok dilemmája. Természetesen az ilyen szituációk elemzése kitágítja a hagyomá-

nyos ismeretelméleti vizsgálódás kereteit, ugyanakkor van az erényepisztemológiának egy olyan ága, amely

komolyan veszi az itt említett problémákat. Az ún. alternatív erényepisztemológusok szerint, az ismeretelmélet-

nek az a feladata, hogy felmutassa számunkra azokat az episztemikus erényeket, amelyekre támaszkodván meg-

valósulhat a kultúra megújulása, és eljöhet egyfajta szellemi virágkor. Az alternatív erényepisztemológiák egyik

kiváló példája: ROBERTS, R. C., WOOD, W. Jay: Intellectual Virtues: An Essay in Regulative Epistemology, Ox-

ford, Clarendon Press, 2007
23 Montmarquet az episztemikus felelősség alternatívájaként használja az episztemikus lelkiismeretesség kifeje-

zést. Ennek ellenére a felelősségelvű erényepisztemológusok táborába tartozik. A felelősségelvű felfogásról lásd:

CODE, Lorraine: Epistemic Responsibility, Hanover, University Press of New England, Brown University Press,

1987
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Montmarquet bíráló megjegyzéseinek érvényességét, hogy tüzetesebben szemügyre ne ven-

nénk az általa felhozott problémákra adott saját válaszait.24

Montmarquet az igazság iránti vágyuk alapján értékeli az episztemikus ágenseket. Az

episztemikus lelkiismeretességet [epistemic conscientiousness] tekinti a legfőbb episztemikus

erénynek. Szerinte episztemikusan lelkiismeretesnek lenni, azaz a megfelelő igazság-vággyal

rendelkezni annyit tesz, hogy az illető episztemikus ágens törekszik arra, hogy elérje az igaz-

ságot és elkerülje a tévedéseket. Nyilvánvalónak tűnik a párhuzam a morális lelkiismeretes-

séggel, ahol a morálisan lelkiismeretes személy törekszik arra, hogy mindig inkább azt tegye,

ami helyes.

Mindazonáltal azt maga Montmarquet is elismeri, hogy az igazság iránti vágy önmagá-

ban nem elegendő az episztemikus erények megragadásához. Szükségünk van még arra is,

hogy a vizsgált episztemikus ágens megfelelően szabályozza a saját igazság iránti vágyát.

Tehát ahhoz, hogy episztemikusan lelkiismeretessé váljunk, mindenekelőtt ki kell fejleszte-

nünk magunkban bizonyos szabályozó episztemikus erényeket. Montmarquet ezeket három fő

kategóriába sorolja: Az első csoportba tartoznak az „elfogulatlanság erényei” [virtues of

impartiality], köztük azok a személyes jellemvonások, amelyek nyitottá tesznek bennünket

mások gondolkodására, továbbá előmozdítják hajlandóságunkat elképzeléseink megváltozta-

tására. A másodikba sorolhatók az „episztemikus józanság erényei” [virtues of intellectual

sobriety], melyek visszatartanak bennünket az elhamarkodott ítélethozataloktól. Végül pedig

az „episztemikus bátorság erényei” [virtues of intellectual courage], amelyek egyrészt egyfaj-

ta popperiánus hajlandóságot jelentenek arra, hogy mindig keressük az elméletünket megcáfo-

ló bizonyítékokat és a népszerű elméletek alternatíváit, másrészt pedig állhatatos kitartásra

sarkallnak bennünket mások ellenvetéseivel szemben, hogy eltökélten végig tudjuk vinni saját

gondolatmenetünket.

Montmarquet szerint, az episztemikus erényeket elsősorban az különbözteti meg más

igazág-előmozdítóktól, hogy nyilvánvalóak. Hiszen ki ne ismerné el az episztemikus bátorság

vagy az episztemikus elfogulatlanság igazság-előmozdító tulajdonságát? Persze mindannyian

el tudunk képzelni egy olyan episztemikusan barbár törzset, amelynek tagjai rendkívül felüle-

tes episztemikus praktikákkal közelítenek a világhoz, ugyanakkor a jótékony természetnek

köszönhetően különösebb szankciók nélkül élvezhetik ennek a „bűnös” megismerésnek a

gyümölcseit. Számukra az említett igazság-előmozdítók nem számítanak episztemikus eré-

24 Montmarquet elméletének bemutatásához két forrást használtam fel: MONTMARQUET, James: "Epistemic

Virtue", Mind, 384, 1987, 482-497. o.; és a már többször idézett: GRECO, John, TURRI, John: "Virtue

Epistemology".
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nyeknek. Montmarquet viszont arra hivatkozik, hogy ő csupán azt akarja állítani, hogy aki

episztemikusan lelkiismeretes, az episztemikus erényként fogja azonosítani az olyan igazság-

előmozdítókat, amilyen az episztemikus bátorság vagy az episztemikus elfogulatlanság.

A második ellenvetésből kiindulva, tegyük fel, hogy egy olyan világban találjuk ma-

gunkat, ahol a mások gondolataitól való teljes elzárkózás rendre előmozdítja bennünk az igaz

hitek kialakulását. Montmarquet viszont amellett kíván érvelni, hogy egy episztemikusan lel-

kiismeretes személy, még ilyen körülmények között sem szeretne szert tenni egy olyan jel-

lemvonásra, mint amilyen a "mások gondolkodásától való teljes elzárkózás". Persze ebben az

esetben nem világos, miért tart ki egy episztemikusan lelkiismeretes gondolkodó a korábbi

értékelése mellett. A különböző történelmi korokból származó híres gondolkodók összehason-

lításának problémájával kapcsolatban Montmarquet arra a megállapításra jut, hogy

episztemikus lelkiismeretesség szempontjából nincs jelentősebb különbség a korábban felso-

rolt gondolkodók között. Bizonyára mindnyájan kellő erőfeszítéseket tettek az episztemikus

bátorság és elfogulatlanság erényének elsajátítására.

Számomra Montmarquet érvelése nem tűnik túlzottan következetesnek. Míg egyrészt

amellett kardoskodik, hogy a köznapi tapasztalatunkat alapul véve az episztemikus erények

nyilvánvalóak, addig az általa felhozott episztemikusan barbár törzs esete pont arra világít rá,

hogy mennyire nem nyilvánvaló az, hogy mi erény és mi vétek. Mellesleg, úgy vélem, az

episztemikusan barbár törzs esete sokkal inkább a megbízhatósági elméletek malmára hajtja a

vizet, hiszen ha a törzs tagja az általunk vétkesnek ítélt módszerekkel rendre igaz hitekhez

jutnak, akkor a maguk perspektívájából tekintve nyugodtan kijelenthetjük, hogy megbízható

hitkialakító folyamatok következtében szerezték hiteiket. Elképzelt barbáraink szemében nyil-

vánvalóan erényesnek fognak látszani hitszerző módszereik.

De nem lennénk igazságosak Montmarquet-val szemben, ha figyelmen kívül hagynánk

azt a kitételt, amivel elméletének bemutatását is indítottuk, nevezetesen, hogy az episztemikus

ágens hitei csak annyiban nyerhetnek pozitív episztemikus értékelést, amennyiben az illető

ágens rendelkezik egyfajta igazság iránti vággyal. Feltételezhetjük, hogy az episztemikusan

barbár törzs tagjait teljes mértékben hidegen hagyja az igazság. Ám hiába emeltük be az elmé-

letbe az igazság iránti vágyat, mint egy minden episztemikusan erényes megismerést kísérő

mentális állapotot, ettől még nem jutottunk közelebb annak a kérdésnek a megválaszolásához,

hogy miben is áll az episztemikus erények nyilvánvalósága.

Mindezek ellenére Montmarquet elmélete koránt sem tűnik védhetetlennek. A megol-

dást, mint már oly sokszor, ezúttal is az etika területéről vesszük át. Az etikai intuicionizmus

alapvetését felhasználva, miért ne mondhatnánk azt, hogy a morális erényekhez hasonlóan, az
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episztemikus erények is intuitív módon mutatkoznak meg előttünk, és ebben az értelemben

nyilvánvalóak számunkra? Természetesen egy ilyen intuicionista erényepisztemológia mellet-

ti elköteleződés maga után vonná az intuicionista felfogásokkal kapcsolatos összes nehézsé-

get.25 Elismerem, a probléma ilyen irányú eltolása esetén, előfordulhat, hogy csak még több

megválaszolatlan kérdés szakad a nyakunkba, amelyeknek a megválaszolása talán lehetetlen

vállalkozás elé állítana bennünket. Mindenesetre, mint lehetséges megoldást érdemes volt

felvillantanunk.

A megbízhatósági elméletekhez hasonló módon összegezzük néhány pontba sűrítve

Montmarquet elméletét:

(3) Nyilvánvalóság elve: E egy episztemikus erény akkor és csak akkor, ha E nyilvánva-

lóan episztemikus erény.

(4) Episztemikus lelkiismeretesség elve: H egy igazolt hit akkor és csak akkor, ha (i) H

egy olyan hit, amelyhez egy vagy több episztemikus erény működése folytán jutottunk,

és (ii) mint episztemikus ágensek rendelkezünk a megfelelő igazság iránti vággyal.

Jól láthatóan Montmarquet elveti a megbízhatósági elvet, ugyanakkor kiegészítve bár, de to-

vábbra is kitart az erény-perspektivizmus elve mellett. A nyilvánvalóság elvét, a már említett

okokból, nem tekintem megfelelő alternatívának a megbízhatósági elméletekkel szemben.

Mindenesetre a Montmarqeut általa felhozott ellenvetéseket rendkívül fontosnak tartom.

Akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül őket, ha a megbízhatósági elméletek helyett ajánlott

megoldási javaslatát nem is tudjuk elfogadni. Ha ugyanis kritikai észrevételei ténylegesen

megállnák a helyüket, és beigazolódna a megbízhatósági elv tarthatatlansága, kénytelenek

lennénk új elmélet után nézni, amennyiben nem lennénk hajlandóak feladni az erény-

perspektivizmus elvét.

25 Mi van akkor például, ha veszünk két olyan episztemikus ágenst, akik egyaránt az episztemikus intuíciójukra

támaszkodva ítélnek meg bizonyos hitkialakító folyamatokat, mégis egymásnak ellentmondó álláspontra jutnak.

Melyiknek lesz ilyenkor igaza? Ezen az alapon igencsak nehéz lesz értelmes vitát folytatni a hitkialakító és hit-

fenntartó folyamatok értékeléséről.
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3. Az ellenvetések kiértékelése

Az előző fejezet elején kísérletet tettem három olyan ellenvetés bemutatására, amelyek egytől

egyig a megbízhatósági elv ellen irányultak. Mivel elemzésem során különbséget tettem a

történeti és az erény-perspektivista megbízhatósági elméletek között, ezért Montmarquet el-

lenvetéseinek jogosságát is két lépésben fogom górcső alá venni. Először amellett kívánok

érvelni, hogy az (1’) és (2’) elvek mentén megfogalmazott történeti megbízhatósági elmélettel

szemben miért nem állja meg a helyét Montmarquet kritikája. Ezt követően térek át Sosa el-

méletére, megmutatva, hogy az említett bírálatok miként ássák alá erény-perspektivizmusát.

3.1 Goldman versus Montmarquet

Amint arra már oly sokszor utaltam, a történeti és egyéb korai megbízhatósági elméle-

tek egyik közös vonása, hogy egyáltalán nem támaszkodnak az erényepisztemológia szótárá-

ra. Így az episztemikus erények igazság-előmozdítókon belüli megkülönböztethetőségének

megkövetelése – amely voltaképpen Montmarquet első két ellenvetésének sarokköve – az (1’)

és (2’) elvekre támaszkodó megbízhatósági elméletekkel szemben nem tűnik túlzottan jogos

igénynek. Abból, hogy egy halmaz nincs részhalmazokra bontva, még egyáltalán nem követ-

kezik a halmazunk elemeit meghatározó szabályunk hibás volta. Tegyük fel, hogy a követke-

ző szabály mentén határoztuk meg a páros számok halmazát: minden egész szám páros, amely

osztható kettővel, kivéve a nullát. Az általunk megadott szabály segítségével képtelenség len-

ne felmutatni a páros számok halmazán belül a prímszámok halmazát, amelynek, a páros

számokra nézve egyetlen tagja van, a kettő. Azt mondani, hogy a kettő osztható kettővel, még

nem elegendő a kettő prímszám voltának bizonyításához. Ám ebből még nem következik az,

hogy a páros számok halmazát megadó szabályunk hibás lenne.

Montmarquet harmadik ellenvetését ugyancsak nehéz lenne a korai megbízhatósági el-

méletek kontextusában elhelyezni. Mind Armstrong, mind Goldman esetében azt látjuk, hogy

elsősorban az észlelési, azaz a tapasztalati tudásra vonatkozóan kívántak megfelelő elmélettel

szolgálni. A különböző korok episztemikus közösségei által elfogadott tudományos elméletek

igazságának kérdése és az egyes elméletekhez való eljutást biztosító folyamatok megbízható-

ságának problémái még nem bírtak komoly jelentőséggel a megbízhatósági elmélet eme korai

szakaszában. Valószínűsíthetjük – még a megfelelő történeti forrásokat nélkülözve is –, hogy

Arisztotelész, Ptolemaiosz, Nagy Szent Albert, Galilei, Newton és Einstein számára típusát

tekintve ugyanazok a hitkialakító folyamatok tették megbízhatóvá az észlelést és tapasztalást.

Így ebben a tekintetben nincs értelme különbséget tennünk köztük.
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Természetesen Montmarquet jogosan védekezhetne azzal, hogy írása valójában az

erény-perspektívájú megbízhatósági elméletek ellen irányul, és amit bírálni kíván az az (1), és

nem az (1’) formájú megbízhatósági elv. Ugyanakkor néhány apróság arra enged következtet-

nem, hogy Montmarquet hajlamos összemosni a különböző megbízhatósági elméleteket és

úgy beállítani a saját ellenvetéseit, mintha azok a megbízhatósági elméletek valamennyi meg-

fogalmazására nézve megsemmisítő erejűek lennének. Az egyik ilyen apróság az egész

montmarquet-i kritika középpontjában álló „igazság-előmozdítás” kifejezés. Látszólag ez azt

sugallja, hogy az igaz hitek nem pusztán valamiféle megbízhatóan megalapozott folyamatok,

hanem voltaképpen szigorú oksági folyamatok lejátszódásának következtében állnak elő egy

episztemikus ágensben. Ez pedig sokkal inkább jellemző Armstrong és Goldman elméletére,

mint Sosáéra. Egy másik érdekesség Montmarquet egyik zárójeles megjegyzése, miszerint

abból, hogy egy őrült jós jövendölése történetesen beigazolódik, még nem kellene arra a kö-

vetkeztetésre jutnunk, hogy episztemikus erénynek számít az ő gondolataival szembeni nyitott

magatartás.26 Ez az ellenvetés jelentős hasonlóságot mutat Laurence BonJournak a távolbalá-

tásra épülő kritikai észrevételeivel, amelyek kimondottan Armstrong externalista

fundácionalizmusa ellen irányultak.27

Mindent egybevetve Montmarquet ellenvetéseit a megbízhatósági elméletek korai vál-

tozataival szemben nem tartom megalapozottnak. Kritikai megjegyzései olyan területeket

érintenek, amelyek túlmutatnak megbízhatósági elméletek vizsgálódásának hatókörén, mint

amilyen például a történeti megbízhatósági elmélet. Az erény-perspektivista megbízhatósági

elmélet azonban már sokkal nehezebben állja a sarat a montmarquet-i kritikával szemben.

3.2 Sosa versus Montmarquet

A Sosa-féle erény-perspektivizmus elemzése kapcsán arra jutottunk, hogy Sosa nem te-

kint episztemikus erénynek minden megbízható hitkialakító folyamatot. Az episztemikus eré-

nyek a megbízható hitkialakító folyamatoknak valamiféle alosztályát alkotják. Ha azonban

megkísérelnénk meghatározni ezt a kérdéses alosztályt azzal a nehézséggel találnánk szembe

magunkat, amely voltaképpen Montmarquet összes ellenvetését motiválta, nevezetesen hogy

Sosa az igazság-előmozdító tulajdonságuk mentén határozza meg az episztemikus erényeket.

Ha felidézzük az (1)-es pont alatt szereplő megbízhatósági elvet, mindez egyértelművé válik

számunkra: „E egy episztemikus erény akkor és csak akkor, ha E nagy arányban idéz elő igaz

26 Lásd: MONTMARQUET, James: "Epistemic Virtue", Mind, 384, 1987, 484-485. o.
27 BONJOUR, Laurence: "Externalist Theories of Empirical Knowledge", in: KORNBLITH, Hilary (Szerk.):

Epistemology: Internalism and Externalism, Oxford, Blackwell Publishers, 2001, 10-35. o.
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hiteket.” Goldmannál a hitkialakító folyamatok megbízhatósága statisztikai kérdés volt. Az

imént idézet elv ugyancsak statisztikai szempontok alapján kíván elszámolni az episztemikus

erényekkel. Így nem leszünk képesek egyértelműen kijelölni a megbízható hitkialakító folya-

matok halmazán belül az episztemikus erények alhalmazát. Amennyiben elfogadjuk azt az

előfeltevést, hogy nem minden megbízható hitkialakító folyamat episztemikus erény,

Motnmarquet jogosan veti Sosa szemére, hogy a megbízhatósági elv alapján nem lesz képes

felmutatni az episztemikus erényeket.

Nézzük mi a helyzet Montmarquet második ellenvetésével: egy karteziánus csaló dé-

mon áldozataiként, a megváltozott körülmények között, miként tudnánk elszámolni az

episztemikus erények tekintetében egymástól oly távol eső testvérpár esetével?28 Módosítsuk

a megbízhatósági elvet és az erény-perspektivizmus elvét a következő módon:

(1v) Minden v világ esetén E egy episztemikus erény akkor és csak akkor, ha E nagy

arányban idéz elő igaz hiteket v-ben.

(2v) Minden v világ esetén H egy igazolt hit akkor és csak akkor, ha H egy olyan hit,

amelyhez egy vagy több olyan episztemikus erény működése folytán jutottunk, amelyek

erénynek számítanak v-ben.

Legyen v1 az ördögi beavatkozás előtti, v2 pedig a beavatkozás utáni világ. A v1 világban élő

Galileoról nyugodtan állíthatjuk, hogy episztemikusan erényes gondolkodó volt. Amennyiben

a v1 világban azok a kognitív folyamatok és egyéb episztemikusan releváns tényezők, ame-

lyekre Galileo támaszkodott hiteinek kialakítása során, v1-ből nézve megbízhatóak,

episztemikusan nem marasztalhatjuk el a híres csillagászt, ellentétben semmirekellő fivérével.

Úgy tűnik, az elvek kiegészítésével Sosa elmélete sikeresen veszi a második ellenvetés által

támasztott akadályt.

Ám az Arisztotelész, Ptolemaiosz, Nagy Szent Albert, Galilei, Newton és Einstein ösz-

szehasonlításából eredő nehézségekre nem jelent megoldást a v-elvek bevezetése. Hiszen

ugyanabban a világban folytatták tudományos ténykedésüket, csupán eltérő korban. Hiába

próbálnánk meg az eltérő tudományos korszakokat különböző világokként aposztrofálni, mi-

vel nem állnak rendelkezésünkre olyan jól meghatározott szempontok, amelyek alapján képe-

28 Sosa a Montmarquet ellenvetésének alapját képező gondolatkísérletet új gonosz démon problémának nevezi.

Hosszasan foglalkozik vele: SOSA, Ernest: "Beyond Internal Foundations to External Virtues", in: BONJOUR,

Laurence, és SOSA, Ernest: Epistemic Justification: Internalism vs. Externalism, Foundations vs. Virtues, Ox-

ford, Blackwell Publishing, 2003, 156-170. o.
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sek lennénk egyértelműen és jól határolt módon egymástól elválasztani az egyes tudomány-

történeti korszakokat. A Sosa-féle megbízhatósági elvre támaszkodva sajnos nem tudunk el-

számolni azzal az intuíciónkkal, hogy a felsorolt gondolkodókat egytől egyig episztemikusan

erényes gondolkodóknak tekintjük, attól függetlenül, hogy tévesnek tartjuk-e az elméleteiket

vagy sem. Ezt a hétköznapi előfeltevésünket természetesen nagyban befolyásolja az felfogás,

amit Montmarqeut elmélete kapcsán bíráltam, miszerint ha - teszem azt - egy középkori gon-

dolkodó episztemikusan nyitott volt, akkor ezt a tulajdonságát akkor is episztemikus erénynek

fogom tekinteni, ha történetesen a világról alkotott elképzelései nagy részét a modern termé-

szettudomány megcáfolta, mivel az episztemikus nyitottság nemcsak a mi nézőpontunkból,

hanem mindenkor nyilvánvaló erénynek számít.

Sosa erény-perspektivista megbízhatósági elméletével szemben tehát jogosnak tartottam

Montmarquet első ellenvetését, míg a másodikat elvetettem. A harmadikkal kapcsolatban ér-

velhetnénk úgy, hogy a nyilvánvalóság elvére építő előfeltevésünk nem állja meg a helyét, és

ennyiben védhető lenne Sosa elmélete. Nem állítom, hogy Montmarquet ellenvetéseinek hatá-

sára mindenképpen el kellene vetnünk megbízhatósági elvet. Ám Sosa erény-

perspektivizmusa mentén nem vagyunk képesek maradéktalanul megválaszolni a kérdéses

ellenvetéseket. Éppen ezért szükségünk van egy másik elméletre.
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4. Egy kevert elmélet

Montmarquet kritikai észrevételeiből kiindulva tehát megmutattuk, hogy milyen nehéz-

ségekkel kell szembenéznie az összes olyan erényepisztemológiai elméletnek, amely a meg-

bízhatósági elv mentén határozza meg az episztemikus erényeket. Ugyanakkor az alternatíva-

ként felmutatott montmarquet-i elmélet sem tűnt kielégítőnek számunkra. Egy olyan elméletre

lenne tehát szükségünk, amely valamiképpen megőrzi a megbízhatósági elvet, ugyanakkor azt

nem az igazság-előmozdítás mentén kívánja értelmezni. Első ránézésre úgy tűnik, John Greco

elmélete pont ilyen.29 Szerinte egy megfelelő tudáselméletnek egyaránt tartalmaznia kell egy

felelősség és egy megbízhatósági feltételt is. A tudáselméletekkel kapcsolatos követendő

irányelvünk a következőképpen hangzik: az episztemikusan felelős cselekedeteknek mindig

az objektív megbízhatóságon kell alapulniuk.

4.1 Diszpozícióelmélet

Montmarquet és más felelősségelvű erényepisztemológusokhoz hasonlóan Greco is a

szubjektív igazolás megadásából indul ki: S szubjektíven igazoltan hiszi, hogy p, akkor és

csak akkor, ha S episztemikusan felelősen hiszi, hogy p. A hangsúly azokon a diszpozíciókon

van, melyek meghatározzák az S episztemikus ágenst amikor lelkiismeretesen gondolkodik,

és amelyek arra motiválják, hogy elhiggye az igazságot. Nem szükséges, hogy ez a motiváció

tudatos legyen.30

Alakítsuk át a következőképpen a szubjektív igazolásról adott definíciónkat: S szubjek-

tívan igazoltan hiszi, hogy p, akkor és csak akkor, ha S p-ben való hite azokból a diszpozíci-

ókból állt elő, amelyek meghatározzák S-t, és arra motiválják, hogy elhiggye az igazságot.

Greco szerint, ha minden jól megy, a szubjektív igazolás objektív megbízhatóságot hoz létre:

S csak akkor tudja, hogy p, ha (1) S szubjektívan igazoltan hiszi, hogy p; és (2) ha mindebből

következően S objektívan megbízik p hitében. Greco elméletének egyik nagy előnye, hogy a

megfelelő diszpozíciókkal, azaz motiváló erők segítségével egyszerre képes definiálni az eré-

29 GRECO, John: Putting Skeptics in Their Place, New York, Cambridge University Press, 2000
30 Már többször utaltunk rá, hogy hasonló megközelítésmóddal találkozhatunk Goldman történeti megbízhatósá-

gi elméletében is. Az internalisták szerint, egy hit igazolásához elengedhetetlen feltétel, hogy a megismerő szub-

jektum tudatában legyen a saját hitkialakító folyamatainak, azaz megfelelő indokokkal kell alátámasztania, hogy

miért fogadott el egy adott hitet. Ám a Gettier-ellenpéldák tanulsága folytán Goldman és a többi externalista

számára nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen típusú reflexív viszony önmagában még nem elegendő egy hit tökéle-

tes igazolásához.
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nyes megismerőt, és a megbízható megismerést. Így tehát: S akkor tudja, hogy p, ha S abbéli

hite, hogy p egy erényes episztemikus jellemből fakad.

Az eddigiekből kitűnik, hogy Greco kitart az erény-perspektivizmus elvénél, hiszen egy

hit pozitív igazoltsági státuszát attól teszi függővé, hogy episztemikus erények által felvérte-

zett megismerőben alakultak-e ki vagy sem. Egyesek számára zavaró lehet, hogy az elmélet

bemutatása során végig szubjektív igazolásról beszéltünk. De ha jobban végiggondoljuk, be-

látjuk, hogy az önmagában a dolgozatom második kiinduló elvéül szolgáló erény-

perspektivizmus elvére épített bármely igazoláselmélet csupán hiteink szubjektív igazolását

adhatja a kezünkbe.31

Ha ismételten elővesszük a korábban a megbízhatósági elméletek kapcsán emlegetett

episztemikus regresszus problémát, akkor egyértelművé válik, miért nem elegendő csupán az

episztemikus erényekre történő hivatkozás egy igazoláselmélet kidolgozásakor. Az

episztemikus erények csak akkor jelenthetik az igazolási lánc lezárását, ha találunk egy olyan

módot igazságuk felmutatására, amely mód maga nem szorul további igazolásra. Egy ilyen

lehetséges módszer voltaképpen a megbízhatósági elv bevezetése.

Két érv is szól a megbízhatósági elv megőrzése mellett: egyrészt nélkülözhetetlen az

episztemikus erények megfelelő meghatározásához, másrészt az episztemikus regresszus

probléma megoldásához. Mint fentebb látható, Montmarquet-val ellentétben Greco fontosnak

tartja, hogy elmélete tartalmazzon egy megbízhatósági feltételt. Ez látszólag lehetővé teszi

számára, hogy megőrizze a megbízhatósági elv erényeit. A kérdés már csupán az, hogy képes-

e a Greco-féle diszpozícióelmélet megfelelő válasszal szolgálni Montmarquet ellenvetéseire.

4.2 Greco versus Montmarquet

Az egyszerűség kedvérét érdemes néhány pontban összegeznünk Greco diszpozícióel-

méletének főbb alapvetéseit:

(5) S szubjektívan igazoltan hiszi, hogy p, akkor és csak akkor, ha S p-ben való hite

azokból a diszpozíciókból állt elő, amelyek meghatározzák S-t, és arra motiválják, hogy

elhiggye az igazságot.

(6) P hit objektívan megbízható S számára, akkor és csak akkor, ha S szubjektívan iga-

zoltan hiszi, hogy p.

31 Főként ezért bíráltam Montmarquet felelősségelvű koncepcióját. Egy megfelelő megbízhatósági elv hiányában

képtelenek leszünk egy olyan igazoláselmélettel előállni, amely nem csak szubjektív módón igazolt hitekhez

juttat bennünket.
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Az (5)-ös és (6)-os pont tulajdonképpen együtt tesznek ki egy megbízhatósági elvet. Az

eddig tárgyalt megbízhatósági elvekkel szemben van egy alapvető különbség. Greco elve nem

a hitkialakító folyamatok és tényezők megbízhatóságáról, hanem egy hit megbízhatóságáról

beszél. Egy hit nem azért igazolt, mert megbízható folyamatok eredményeként állt elő, hanem

pont fordítva, egy hit azért megbízható, mert (szubjektívan) igazolt. A szubjektív igazoltságot

pedig az episztemikus ágens megfelelő diszpozíciói biztosítják. Egy episztemikusan nyitott és

bátor jellemmel rendelkező episztemikus ágens, amennyiben ezekre a jellemvonásaira tá-

maszkodva igaz hitekhez jutott, szubjektívan igazolt hitekkel bír és nincs rá különösebb oka,

hogy bizalmatlanul szemlélje az így előállt hiteit.

Greco egyszerűen az episztemikus erényeket azonosítja az episztemikusan erényes meg-

ismerőt motiváló diszpozíciókkal. Ezt felhasználva képesek lehetünk elkerülni Montmarquet

első ellenvetését. Az olyan nem-jellemvonás formájú igazság-előmozdítókra, mint amilyen a

jó emlékezet vagy a helyes észlelés, nem szoktunk diszpozíciókként tekinteni; ellenben a

Montmarquet által felsorolt episztemikus erényekre (episztemikus elfogulatlanság,

episztemikus bátorság, stb.) már annál inkább. Amennyiben diszpozíciókként tekintünk az

episztemikus erényekre, el fogjuk tudni különíteni az igazság-előmozdítók halmazán belül az

erények osztályát.

Mivel Montmarquet-hoz hasonlóan az igazolást Greco is szubjektív alapokra helyezte, a

testvérpár esetére is könnyedén képes megoldással szolgálni. A beavatkozás előtti világban az

(5)-ös és (6)-os pontban írottak egyértelműen igazak Galileora. Olyan diszpozíciókkal rendel-

kezett, amelyek motiválták arra, hogy elhiggye az igazságot és rájuk támaszkodva többé-

kevésbé sikerült is neki igaz hitekhez jutnia. Míg ez Schmalileora nem volt igaz. Egy sze-

mélyt akkor értékelhetünk episztemikusan erényes gondolkodóként, ha a saját diszpozícióira

támaszkodva törekszik az igazság elérésére. Schmalileo hiába rendelkezik azokkal a diszpozí-

ciókkal, amelyekkel az ördögi beavatkozást követő világban élők törekednek rá, hogy elérjék

az igazságot (sőt mi több, csupán ezek segítségével érhetik azt el), hiszen Schmalileo nem

törekedett az igazság elérésére. A saját helyzetében ezek a kérdéses diszpozíciók egyáltalán

nem vértezték fel episztemikus motivációval.

Továbblépve a harmadik ellenvetésre, azt kell megvizsgálnunk, hogy Arisztotelész, Pto-

lemaiosz, Nagy Szent Albert, Galilei, Newton és Einstein esetében beszélhetünk-e az őket

motiváló diszpozíciók tekintetében érdemi különbségről. Annak megválaszolása, hogy példá-

ul Newton vagy Einstein mennyire volt episztemikusan elfogulatlan, vagy éppen állhatatos és

kitartó vitapartner, nem filozófiai, hanem tudománytörténeti kérdés. Számunkra csupán annyi

a fontos, hogy Greco elmélete nem kerül összetűzésbe azzal a – Montmarquet által is védel-
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mezett – előfeltevésünkkel, miszerint a felsorolt gondolkodók egytől egyig episztemikusan

erényesek voltak.

Úgy tűnik, Greco diszpozícióelméletével el tudjuk kerülni mind a három ellenvetés ne-

hézségeit. Adósok vagyunk még annak a kérdésnek a megválaszolásával, hogy a Greco által

nyújtott megbízhatósági feltétel képes-e megoldásként szolgálni az objektív igazolás és az

episztemikus regresszus problémájára. Mindenekelőtt próbáljuk meg összegezni, mit is mond

ki a diszpozícióelmélet megbízhatósági elve:32

(7) Minden S szubjektum esetén, D egy episztemikusan erényes diszpozíció akkor és

csak akkor, ha D meghatározza S-t és arra motiválja, hogy elhiggye az igazságot.

Látszólag a (7) sikeresen tölti be azt a funkciót Greco elméletében, amit az (1) tölt be az

erény-perspektivista megbízhatósági elméletekben. Ugyanakkor annak megállapítása, hogy

egy diszpozícióval rendelkezik-e az illető ágens, és hogy az motiválja-e az igazság elérésére,

koránt sem olyan könnyű, mint Goldman és az ő történeti megbízhatósági elmélete által aján-

lott statisztikai módszer alkalmazása. Ám ha továbbra is kitartunk az erényepisztemológia

mellett, és nem vagyunk hajlandóak lemondani arról, hogy episztemikus erények működésé-

vel modellezzük a megismerésünket, úgy Greco elméletét még mindig védelmezhetőbbnek

tartom, mint Sosáét vagy Motmarquet-ét.

32 Fentebb láthattuk, hogy Greco megbízható hitről, és nem megbízható diszpozíciókról beszél. Ennélfogva

mondhatná valaki, hogy az hitkialakításban szerepet játszó diszpozíciók tekintetében teljesen értelmetlen meg-

bízhatósági elvről beszélni. Ám ha el akarunk tudni számolni az említett két problémával, kénytelenek leszünk

Greco elméletének a szellemében felírni egy megbízhatósági elvet, amit nyugodtan nevezhetünk akár motivációs

vagy diszpozíciós elvnek is.
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Konklúzió

Nem maradt más hátra, minthogy összegezzük a dolgozat eredményeit. Két elv, a megbízha-

tósági elv és az erény-perspektivizmus elve mentén megadtuk egy erényepisztemológiai iga-

zoláselmélet kereteit. Az erény-perspektivizmus elvét elfogadva megvizsgáltam, hogy milyen

ellenvetések hozhatók fel a megbízhatósági elvvel szemben. Nem találtam elfogadhatónak

sem a kritika elsődleges tárgyául szolgáló erény-perspektivista megbízhatósági elméletet, sem

a bírálatot megfogalmazó montmarquet-i felelősségelvű elmélet. Sosa koncepciója nem volt

képes maradéktalanul elszámolni a felhozott ellenvetésekkel; Montmarquet elképzelése pedig

az episztemikus erények megalapozásában mutatott fel komoly hiányosságokat.

Greco kevert elméletével nemcsak a három ellenvetésre sikerült megfelelő válasszal

szolgálnunk, hanem meg tudtuk őrizni azokat az előnyöket is, amelyek a megbízhatósági el-

méletek sajátjai. Az episztemikus erények diszpozíciókkal történő azonosítása a továbbiakban

is megfelelő irányvonalnak tűnik számomra.

Dolgozatom amellett, hogy érveket sorakoztat fel Greco diszpozícióelmélete mellett,

még egy érdekes, és fontos dologra hívja fel a figyelmünket. A felelősségelvű, zömében

internalista beállítottságú episztemológusok kritikai észrevételei csupán az

erényepisztemológiai keretben mozgó megbízhatósági elméletekkel szemben tűntek megala-

pozottnak. Az olyan korai megbízhatósági elméletek, mint amilyen Goldman történeti meg-

bízhatóság elmélete, véleményem szerint kibújnak az írásomban tárgyalt ellenvetések alól, és

mint igazoláselméletek, minden további nélkül megállják a helyüket.33 Statisztikai módsze-

rükkel, mely alapján a hitkialakító folyamatok megbízhatóságát tendenciózus igazság-

előmozdításukban vélik felfedezni, egy könnyen kezelhető modellt adnak a kezünkbe. A

klasszikus megbízhatósági elméletektől eltérően azonban, az erényepisztemológiai elméletek

kerete sokkal szélesebb teret enged a filozófiai vizsgálódásoknak, és a különböző kérdésfelte-

véseknek. Ami sokak szemében hátrány, nevezetesen, hogy az erényepisztemológusok nem

csak módszerükkel, hanem kérdéseikkel is gyakran átlépik az egyes diszciplínák között húzó-

dó határvonalat, az én szememben előny. Ám a nagyobb léptékű filozófia problémák megol-

dása előtt, azt kell tisztáznunk, hogy miként gondolkodunk az episztemikus erényekről. Úgy

vélem, Greco egy járható utat nyújtott számunkra ennek a feladatnak az elvégzéséhez.

33 Persze tévedés lenne azt állítani, hogy teljesen problémamentesek. Lásd például: BONJOUR, Laurence:

"Externalist Theories of Empirical Knowledge", in: KORNBLITH, Hilary (Szerk.): Epistemology: Internalism and

Externalism, Oxford, Blackwell Publishers, 2001, 10-35. o.
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