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Be ne dek And rás

Tu dás és nor ma tiv itás

Az aláb bi ak ban ar ra te szek kí sér le tet, hogy össze kap csol jak há rom prob lé ma kört: 
az ana li ti kus tu dás el mé let ben is mert té vált Get tier-féle el len pél dák is me ret el mé le ti 
kon tex tu sát, az in for má ci ós tár sa da lom ko rá nak tu dás for má it érin tő kom mu ni ká ci ós 
el já rá sok nor ma tív illokú ciós ak tu sa i nak for ma liz mu sát, va la mint a nor ma tív tu dás-
nak a kö zös sé gi és in téz mé nye sült ha ta lom mal egy be épü lő tör té ne ti fo gal mát.

Az ana li ti kus is me ret el mé let ben „neo klasszi kus nak” ne ve zett meg ala po zá si at ti tűd 
el múl tá val egy re szé le sebb te ret nyer az az ál lás pont, mely a tu dást a jo gi vagy az 
er köl csi sza bá lyok hoz ha son ló an in téz mé nye sült és in te ri o ri zált – kö vet ke zés kép pen 
ta nul ha tó és ta nít ha tó – tár sa dal mi nor mák nak va ló meg fe le lés ként, nor ma kö ve tő, 
il let ve nor ma te rem tő mű kö dés ként ér tel me zi. A tu dás is me ret el mé le ti meg ala po zá sá-
val szem ben ez sza bá lyok és kö zös sé gi vi sel ke dé si min ták egy faj ta mi ni mu má nak 
be tar tá sát je len ti, me lyek „desk rip tív meg ala po zá su kat” a kom mu ni ká ció inter szub-
jek tív tech ni kai fel tét elei kö zött nem annyi ra a kog ni tív pszi cho ló gi ai fo lya ma tok ban, 
mint a kom mu ni ká ció in téz mé nye sült for má i nak ke re té ben objek tiválódó ha gyo má-
nyo kon és ha tal mi vi szo nyo kon be lül a jo gi gon dol ko dás ki ala ku lá sá val szo ros össze-
füg gés ben ál ló tár sa da lom- és kul túr tör té net ben nye rik.

Az aláb bi ak ban nem vál lal ko zom ar ra, hogy e gon do lat messze me nő kö vet kez-
mé nye it be jár jam, csu pán az ana li ti kus tra dí ció kí nál ko zó ki in du ló pont ja it igyek szem 
ki ta po gat ni. A dol go zat ennyi ben prob lé ma fel tá ró szán dé kú, s cél ja, hogy tisz táz za a 
tám pon to kat adó hi po té zi se ket. Az ana li ti kus is me ret el mé let tu dás fo gal má nak elem zé-
se men tén elő ször az „iga zolt igaz hit” (I2H) propozi cionális ér tel me zé sé nek nyel vi leg 
ta lán leg ké zen fek vőbb ki ter jesz té sét vé ve ala pul, meg vizs gá lom, mi lyen prob lé má kat 
vet fel a tra di ci o ná lis tu dás kon cep ció al kal ma zá sa nor mák ese té ben: va gyis ab ban az 
eset ben, ami kor a P pro po zí ci ót egy deon tikus ér te lem ben vett N nor má val és a hoz zá 
kap cso ló dó nor ma tív be széd-, írás- vagy tá gabb ér te lem ben vett, „per for matív” ak tus-
sal he lyet te sít jük. Majd pe dig ar ra ref lek tá lok, hogy mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár, ha 
a nor ma tív meg ala po zás kon cep ci ó ját a tör té ne ti ség fo gal má val bő vít jük.

Mint hogy a nor mák tár gya lá sá nak egyik leg ké zen fek vőbb te rü le te a kom mu ni ká ci ós 
nor mák vi lá ga, az aláb bi tár gya lás egyút tal ar ra mu tat rá, hogy a Get tier-tí pusú prob-
lé mák a juszti fiká ció és le gi ti má ció szín te re in már Get ti er előtt sem vol tak is me ret le-
nek. Más részt a há rom té ma kör össze kap cso lá sa új pers pek tí vát nyit a juszti fiká ció 
ha gyo má nyo san jo gi-is me ret el mé le ti és a le gi ti má ció ha gyo má nyo san po li ti kai és 
szel lem tu do má nyi te rü le tén a ma egyéb ként is a nor ma tiv itás prob lé má i nak tisz tá zá-
sá nak irá nyá ba mu ta tó in ten zív ku ta tás szá má ra. A tu dá sunk ban rej lő nor ma tar ta lom 
ér tel me zé si prob lé mái kö zé tar to zik, hogy ami kor illokú ciós ak tu sok meg ér té sé ről, meg-
mé ret te té sé ről, el fo ga dás ban mért si ke ré ről be szé lünk, vagy pe dig for má lis sza bá lyok 
har cá ról, in téz mé nye sí tett al kal ma zá sá ról, azok tech ni kai és sza bá lyo zá si el já rá sok kal 
tör té nő be tar ta tá sá ról van szó a noétikus kom mu ni ká ci ó ban. Tu dás fo gal munk vál to zá-
sa ér he tőb bé te szi és ref lek tál ja a meg is me rés ben, mint tár sa dal mi erő ben sze re pet 
ját szó nor ma tív té nye ző ket a tény fel tá rás ban, az in for má ció ke ze lés ben, vagy tá gab-
ban a tu dás ori en tált ma gán élet tel szem ben ál ló tár sa dal mi szfé ra, il let ve for dít va, a 
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tu dást kép vi se lő tár sa dal mi szfé rá val szem ben ál ló ma gán élet, az egyé ni gon dol ko dás-
sal szem be sü lő kö zös sé gi dis zkurzus te rü le te in. A há rom té ma kör kö ze lí té sét a Get-
tier-féle tu dás fo ga lom nor ma tív tu dás ra tör té nő új ra fo gal ma zá sá val a leg cél sze rűbb 
kez de ni. A meg ter mé ke nyí tő ana ló gi át így egyút tal az ana li ti kus tu dás fo ga lom új kon-
tex tus ban tör té nő elem zé sé vel gaz da gít hat juk.

AZ „IGA ZOLT IGAZ HIT” ÉS AZ ANA LI TI KUS TU DÁS FO GA LOM

Edmund Get ti er 1963-ban egy szer re két is me ret el mé le ti fegy ver tényt vitt vég hez: 
meg fo gal maz ta exp li cit alak ban az ana li ti kus fi lo zó fia tu dás kon cep ci ó já nak a hat va-
nas éve kig ál ta lá no san el fo ga dott nak te kin tett szük sé ges fel tét ele it, és két el len pél dá-
já val meg mu tat ta, hogy ezek – a fi lo zó fi a i lag le het sé ges kon szen zus szint jén egyút-
tal elég sé ges nek vélt fel té te lek  – a jó zan ész szá má ra alig ha elég sé ge sek. Ez zel 
kö zért he tő en meg fo gal ma zott is me ret el mé le ti trilem ma elé ál lí tot ta mind azo kat, akik 
ré sze sül ni vél tek ab ban a több mint két ezer éves ha gyo mány ban, mely a pusz ta 
hi tet, mint eset le ge sen igaz né ze tet szem be ál lí tot ta a meg ala po zott tu dás sal. A Get ti-
er ál tal ana li ti kus alak ban ar ti ku lált „iga zolt igaz hit” (I2H) kon cep ci ó ja, az egyéb ként 
tu do mány el mé le ti for du ló pont nak te kin tett hat va nas évek ele jén, an nak a nyu ga ti 
gon dol ko dás mód nak a meg győ ző dé sét fe jez te ki, me lyet ál ta lá ban is jel le mez az 
is me ret el mé le ti prob lé mák kö zép pont ba ál lí tá sa. Ez egy fe lől az is me ret el mé let, mint 
alap ve tő fi lo zó fi ai disz cip lí na sú lyát, más fe lől az is me ret el mé le ti prob lé mák ab ból 
adó dó túl sú lyát je len ti, hogy ha gyo má nyo san bár mely né zet tel kap cso lat ban fel vet-
he tő az is me ret el mé le ti meg ala po zás igé nye. E tra dí ció sze rint a meg is me rő alany 
pusz ta hi te, sze mé lyes meg győ ző dé se, va la mely né zet tel va ló szív bé li egyet ér té se 
nem tart hat igényt a tu dás cím szó ra, ha ezen kí vül va la mi lyen episztemikus több let tel 
nem ren del ke zik, még ak kor sem, ha tör té ne te sen az adott né zet mint ma gán vé le-
mény vagy (bár mi/bár ki) más ál tal el ért meg győz(őd)és igaz. A tu dás fo gal ma (T) e 
ha gyo mány ban így há rom té nye ző re tá masz ko dik: (1) a vé le ke dés meg is me rő alany-
hoz kö tött, szub jek tív tu dat ál la po tá ra, gon do la ti vagy be széd ak tu sá ra, (2) a szub-
jek tív ál lás pont jo go sult sá gá nak (több nyi re ob jek tív vagy leg alább inter szub jek tív) 
alá tá masz tá sá ra, „iga zo lá sá ra”, juszti fiká ciójára és (3) a vé le ke dés is me ret el mé le ti 
ér te lem ben vett igaz sá gá ra.

A Get ti er ál tal meg fo gal ma zott „de fi ní ció” for má li san
(I2H) ,
vagy
(I2H’) 
alak ba ír ha tó, ahol
(T) ,
il let ve
(T’) 
je len ti, hogy szub jek tum S (az I2H, il let ve az I2H’ tu dás kon cep ció ér tel mé ben)

‘tud ja, hogy P’,
(1) H

S
 (P)

azt je len ti, hogy ‘szub jek tum S hi szi, hogy P’,1

Benedek András  Tudás és normativitás

 1  A ma gyar nyel vű iro da lom ban, úgy tű nik, az an gol tól el té rő kon notá ció el le né re a szó sze rin ti for dí tás nak 
meg fe le lő „S hi szi, hogy P ” vá lik ál ta lá no san el fo ga dot tá. Ér de mes azon ban szá mos más va ri á ci ót, pél dá-
ul „S úgy vé li, hogy P ”, „S né ze te, hogy P ”, „S-nek meg győ ző dé se, hogy P ” kö zül – az egyéb ként in do kol-
ha tó kon szen zus el le né re – töb bet is fi gye lem be ven ni.
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(2) J
S
 (P)

fe je zi ki, hogy ‘szub jek tum S szá má ra P juszti fikált’, míg
(2’) J

S
 (H

S
 (P))

azt fe je zi ki, hogy ‘szub jek tum S juszti fikált azon hi té ben, hogy P’, vagy ‘S iga zol tan 
hi szi, hogy P’,2 vé gül

(3)  |P| = 1
je len ti azt, hogy ‘P ál lí tás igaz’. Va gyis az (episztemikus) több let a jó zan ész szá má-

ra is jól fel fog ha tó és ál ta lá ban (2) + (3), vagy (2’) + (3’) ál tal kép vi selt juszti fiká ciós 
igény ben je lent ke zik.

Get ti er ma ga Pla tón ra, Chisholm ra és Ayerre hi vat koz va több vál to zat ban fo gal-
maz za meg a juszti fiká ció nak a nyu ga ti is me ret el mé let ben vi tat ha tat la nul je len lé vő 
kö ve tel mé nyét. Chisholm fel té tel rend sze re sze rint pél dá ul a (2) kö ve tel mény in kább 
az aláb bi – nor ma tív – ter mi no ló gi á ba il lő alak ba ír ha tó:

(2c) Biz
S
 (P): S meg fe le lő (adek vát) bi zo nyí ték kal ren del ke zik P-re.3

MEGGYŐZ(ŐD)ÉS ÉS BI ZO NYOS SÁG

A tu dás Pla tón ra hi vat ko zó is me ret el mé le ti ha gyo má nyá val kez de tek től fog va kul tú-
ra al ko tó té nye ző ként szem be sül a meg győ zés, az ál lás pont ér vény re/ura lom ra jut ta tá-
sá nak szo fis tá kig vissza nyú ló tra dí ci ó ja. Az ál lás pont eb ben nem annyi ra igaz ság és 
sze mé lyes meg győ ző dés, ha nem a köl csö nös be fo lyá so lás, a kül ső leg is sza bá lyo zott 
és kö zös sé tett nyel vi meg nyil vá nu lá sok fo lya ma tá ban el ért el kö te le zett ség. A Pla tón tól 
Descartes -on át Kan tig hú zó dó is me ret el mé let po zí ci ó já ból az ál lás pont (ki)alakításában 
a be széd nek, a di a ló gus nak ezt az ak tív, in te rak tív sze re pét sze kund ér nek, vagy leg-
alább is a tu dás fo gal mi prob le ma ti ká ján kí vül ál ló nak szo kás te kin te ni. Min de nek előtt 
ta lán azért, mert mint meg nyil vá nu lás, „rá né zés re” más ról szól: ar ról, ho gyan le het 
má so kat bi zo nyos né ze tek el fo ga dá sá ra rá ven ni, má sok ra ha tást gya ko rol ni, ho gyan 
le het a tu dást de monst rál ni, nem pe dig ar ról, hogy mi ben áll, mi is a – sze mé lyes 

– tu dás. Pla tón Gor giasza óta a tár sas meg győ ző dés lét re ho zá sá nak, ér vé nye sí té sé nek 
és köz zé té tel ének e te rü le tét, sa já tos, ám szer te ága zó tí pu sa it vé gig kí sé ri tör té ne tü kön 
az a kér dés, hogy egy ál ta lán (va la mi nek a) tudás(ai)-e. Va ló ban szem be tű nő, hogy 
a szo fis ta po zí ci ók ra, mint a meg győ ző dé sek ki ala kí tá sá nak in téz mé nye sült for má i ra 
tör té ne ti leg is jel lem ző, hogy a tu dás és a bi zo nyos ság más for rá sa i ra épí te nek, mint a 
pla tó ni nyelv hasz ná lat jo gi és tár sa dal mi-po li ti kai szfé rá i ban in téz mé nye sü lő hu mán és 
kö zös sé gi jel le gű tu dás for rá sa i ra: a má sok tól, a má sok kal va ló in ter ak ci ó ban in téz mé-
nyes ke re tek kö zött szer zett is me re tek re, né ze tek re, egyez mé nye sen, vi tá ban, for má lis 
el já rá sok ban ki ala kí tott ál lás pont ok ra. Így in kább eh hez a po zí ci ó hoz kö tő dik a jo gi 
ér te lem ben vett „bi zo nyí ték”, „ta nú ság té tel” és „in dok lás”, a pe da gó gi ai ér te lem ben vett 
„fel vi lá go sí tás”, „lé lek for má lás”, az in ten ció füg gő „irá nyí tott meg is me rés”, a mon da ni va ló 
„ins pi rá ló”, „meg ih le tő”, „lel ke sí tő” (ki)alakítása, a valak i(k) hasz nát szol gá ló meg is me rés, 

 2  Get ti er ere de ti meg fo gal ma zá sa szó sze rint (2’)-nek fe lel meg. (2) és (2’) meg kü lön böz te té se azon ban az 
aláb bi ak és az egy más ra re du kál ha tó sá gu kat tár gya ló Get tier-iro dalom szem pont já ból egy aránt in do kolt. 
(3)-at szo kás egy sze rű en P alak ba ír ni, s ez zel a ‘P igaz’ ki fe je zést ‘a P tény ál lás fenn áll’ ki fe je zés sel 
he lyet te sí te ni, mi kor is I2H pél dá ul a  ala kot öl ti. Ek kor azon ban „lá tens sé” vá lik a 
fen ti for má ban exp li cit mó don je len lé vő igaz ság fo ga lom, va la mint in ho mo gén né vá lik a je lö lés is, hi szen 
P vagy egy ál lí tást je löl, vagy azt a tény ál lást, me lyet ál lít. Ha az utób bit, ak kor (1)-ben és (2)-ben is azt 
vár nánk, hogy ugyan azt je lent se, ez azon ban nyil ván va ló sze man ti kai prob lé mák hoz ve zet.

 3  A va ri á ci ók és a kü lön bö ző juszti fiká ciós sza bá lyok (J-rule) szá ma az I2H iro dal má ban má ra igen gaz dag (át te-
kin ti pél dá ul Pap pas 1979). Vi szony lag ke vés sza bály ke ze li a prob lé mát nor ma tív vagy jo gi kon tex tus ban.
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és ál ta lá ban az is me ret nek (pl. az an gol edify ér tel mé ben vett) hasz no sí tá sa, hasz ná-
la ta. Lé nye ges kü lönb ség köz tük, hogy az at ti kai ré to rok tól a kö zép ko ri homiletikai és 
prae cep tum mű faj okon át a mo dern vé dő be szé dig és bí rói íté le tig az orá ció kü lön bö ző 
for má i ban a köz ve tett tu dás for rá sok és az ezek ből táp lál ko zó tu dás for mák do mi nál nak. 
Ez nem csak a köz ve tí tett ség nyel vi for má it je len ti, ha nem azt a faj ta má sok tól szár ma zó, 
át szár maz ta tott tu dást, me lyet a jo gon kí vü li te rü le ten jól pél dáz a funk ci o ná li san mó do-
su ló, ám ha tás tör té ne ti leg leg alább olyan je len tős ge nus didas cal i um, demon stra tivum 
és delib er a tum meg in dí tó szán dé kú és mo rá lis ta ní tást kép vi se lő li tur gi ai szerepe.4 
Ab ban a tör té ne ti vo nu lat ban, mely az iga zo lás és az igazság-„s zol gál tatás” kom mu ni-
ká ci ós for má it kül ső leg is sza bá lyoz za, egyút tal a köz lés, a ki fe je zés, a vé le mény nyil vá-
ní tás és ál ta lá ban a meg nyil vá nu lás nor ma tív, el já rás jo gi lag és tech ni ka i lag is sza bá lyo-
zott vi sel ke dés for mák ban va ló meg je le né sé vel van dol gunk. A nyel vi meg nyil vá nu lás 
be fo ga dó szub jek tu mot fel té te le ző, kö zö sen vagy kö zös sé gi leg ér tel me zett cse lek vés, 
mely (leg alább) egy má sik szub jek tum ra hat. Tett, mely nek – több fé le – ha tá sa le het: 
mint kom mu ni ká ci ós ak tus a „com mu nio” ér tel mé ben, kö zös sé gi vi sel ke dés for má kat hív 
élet re és jut tat ér vény re, „kö zös né ze te ket” te remt, s a nyelv kö zös ség in téz mé nye i vel 
cse lek vés ér té kű tény ál lá so kat va ló sít meg. Annyi ban si ke res, amennyi ben vég hez vi szi 
az in for má ció szub jek tív ki fe je zé sén és an nak kö zös ér tel me zé sén túl me nő cél ját: be fo-
lyá sol, el fo gad tat, elő ír, cse lek vé si és kom mu ni ká ci ós kö te le zett sé ge ket te remt vagy lép-
tet ér vény be. A meg győ ző dés, az ál lás pont ér vény re/ura lom ra jut ta tá sá nak ér tel mé ben, 
va la mi kö zös höz va ló kö tő dés, a kö zös együt tes bir tok lá sa, a ben ne – és a hoz zá ju tás-
ban – va ló ré sze se dés.

A kö zös ség, nem utol só sor ban, az in for má ci ó val meg ha tá ro zott mó don va ló ren-
del ke zés ben ölt tes tet. A nor ma tiv itás nyel vi min ták kö ve té sét fel té te le zi, ér vé nye-
sü lé se a ne kik meg fe le lő for má lis – nyel vi és tár sas – vi sel ke dés ben nyil vá nul meg. 
A jo gos ál lás pont győ zel me egyút tal a nyelv, a ki fe je zés for mák kö tött, elő írás sze rű, 
cse lek vé se ket sza bály zó hasz ná la tá hoz ve zet. Az in for má ció elő írt mó don va ló hasz-
ná la ta a jo go sult ság kér dé se i vel szem be sít az ál lás pont egyez te té sét, pro ce durális 
ki ala kí tá sát il le tő en is: az „ál lít hat juk-e”, „mond hat juk-e”, „el fo gad juk-e” kü lön bö ző 
ér tel me i ben. A pro ce durális (min ta- vagy sza bály kö ve tő) cso por tos vagy szer ve ze ti 
vé le mény for má lás nem fel tét le nül egyez te tés for má já ban je lent ke zik, de a kö zös sé-
gi ak tu sok és in ter ak ci ók so ro za tá ban nor ma tív ha tá sú: a „mér ce”, és a „kö te le zés” 
kü lön bö ző – erő sebb vagy gyen gébb – ér tel me i ben jut érvényre.5

Az el kö te le ző dés fo lya ma ta nem csak kö tő dik a nyelv hez, meg is kö ti a nyelv hasz-
ná la tát, for má lis nyel vi min ták, in téz mé nyes – ké pi és szim bo li kus – ki fe je zés for mák 
lét re ho zá sá val „tá mo gat ja” a né ze tek „meg osz tá sát” a „mér ték adó vé le mény től” a for má-
lis el já rá sok sza bá lyo zott ke re tei kö zött meg ho zott íté le tig. Az a ha tás gya kor lás, mely 
nor ma tív, nyel vi leg meg for mált vagy más kom mu ni ka tív ele me ken ke resz tül ér vé nye sül, 
szó sze rint „meg in dít”, a cse lek vés re kész te tés ér tel mé ben is, de emel lett, az in ter ak-
ció ered mé nyét te kint ve, a be fo ga dó szub jek tum ban a tár sas tranz ak ci ó kon ke resz tül 

Benedek András  Tudás és normativitás

 4  Ezt a sze re pet tá mo gat ták pél dá ul a pré di ká ció ál tal köz ve tí ten dő „mag vas” gon do la to kat tar tal ma zó, ún. 
ars praed i can dik.

 5  A nor ma tiv itás több nyi re a kö zös ség vagy az in ter ak ci ó ban részt ve vő part ner ér té ke lő ma ga tar tá sá val jár 
együt t. Az ér té ke lés in te rak tív és tran za k tív sze re pe va ló já ban szét fe szí ti a szub jek tum és tárgy vi szo nyá-
ban fel fo gott juszti fiká ció fo gal mát. A kö zös ség vagy a kom mu ni ká ci ós part ner „jó vá ha gyá sa” mel lett más 
ér té ke lé sek, el uta sí tá sok leg alább olyan fon tos sze re pet ját sza nak, mint a tá gan ér tel me zett mo rá lis vagy 
szak mai jó vá ha gyás. Az aláb bi ak ban a jó vá ha gyás igen tá gan ér tel me zett fo gal má ba be le ér tem a kom mu-
ni ka tív ér té ke lé sek ben sze re pet ját szó ele mi el fo ga dá si moz za na to kat is, te kin tet tel ar ra, hogy a nor ma tív 
és ér té ke lő moz za na tok szét vá lasz tá sa meg ha lad ná a ta nul mány ke re te it.
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el ért meg győ ző dés ál la po tát hoz za létre.6 Amennyi ben ered mé nyes, két fé le ér te lem ben 
is „juszti fikált”. Bel ső leg az igaz ság is me re té től füg get len vé le lem ál la po tát ál lít ja elő, 
mely ben a meg is me rő alany – az in ter ak ci ók kom mu ni ka tív ered mé nye ként elő állt ala-
pon – job ban haj lik az adott né zet re, mint az el len ke ző jé re. Eh hez kül ső leg, a tár sas 
érint ke zés pro ce durális tranz ak ci ó i ban va ló rész vé tel nor ma tív ered mé nye ként, a kö zös-
ség jó vá ha gyá sa, adott eset ben a ha ta lom, a szo kás jog, a szak mai rí tu sok in téz mé nyes 
fel jo go sí tó ere je tár sul. Mind ket tő ma gá ban fog lal ref lex ív és az alany tárgy le írá sa i hoz 
va ló vi szo nyát be fo lyá so ló ele me ket egy aránt. Míg azon ban az el ső az alany tárgy rep re-
zen tá ci ó já ra vo nat ko zó ref le xi ót invokál, és tárgy le írá sa i hoz va ló – ra ci o ná lis vagy ér zel-
mi – vi szo nyát be fo lyá sol ja, a má so dik az el já rás jo go sult sá gá ra vo nat ko zó ref le xi ó val él, 
és a tárgy ról al ko tott ál lás pont tár sas, kö zös sé gi, szak mai, jo gi elő írá sok nak meg fe le lő 
nor ma tív ér vé nye sí té sét von ja ma ga után — az az pro ce durálisan kötelez.7

A szo fis ta vagy a ré tor – arisz to te lé szi ér te lem ben vett – gya kor la ti tu dá sa a dis kur zus 
irá nyí tá sá ban, az ér tel me zés, a meg ér tés és be fo ga dás fo lya ma tá nak ala kí tá sá ban áll, 
de a meg ér tés és a kö zös ál lás pont ként ki ala kí tott ér tel me zés kö zös: az in for má ci ót 
be fo ga dó szub jek tum(ok) meg győ ző dé sé nek ré sze. A „be széd”, a „kér de zés” és tá gabb 
ér te lem ben a „köz lés” po zí ci ó ja ennyi ben az in for má ció hasz ná la tá nak és az in for má ció 
ér tel me zé se fö lött va ló ren del ke zés nek a jo ga. Ez vo nat ko zik a jo gi re to ri ká ra épp úgy, 
mint a pszi cho ana li ti kus sa já to san sza bá lyo zott „fel is mer te tő” te vé keny sé gé re, lé lek-
gyógy ásza tá ra. Mint R. C. Weavert idé zi eb ben a vo nat ko zás ban Thomas Sza sz: „Mind 
a ne mes, mind az alan tas re to ri ka óri á si ha ta lom a vi lág ban: en nek meg fe le lő en min den 
nép köz élet ének cent ru má ban ádáz küz de lem fo lyik a re to ri kai propagá ció esz kö ze i nek 
kéz ben tar tá sá ért.” (Szasz 1976, I. rész, mot tó.) A ré tor ha tal ma Ci ce ró tól Fre u dig le het 
weaveri ér te lem ben alan tas és ne mes egy aránt, de a szub jek tum ban mind két eset ben 
a meg is me rés hez kö tő dő bi zo nyos ság ál la po tát hoz za lét re.

Az „ön ma gá ért va ló” tu dás és a „má sért” va ló tu dás szem ben ál lá sá ban a né ző pon-
tot ugyan is meg is le het for dí ta ni. A má sok ra/má sik ra gya ko rolt ha tás egyút tal va la-
mi nek a be- és el fo ga dá sa, mely nek fo lya mán a be fo ga dó „sz ert tesz” a tu dás ra. A 
szo fis ta ha gyo mány – szem ben a pla tó ni anam né zis el mé let idea ta ná val – az ide ák 
(ide á lis) rend jé nek fel idé zé se he lyett a meg győ ző dés ke let ke zé sé nek, ki fe je zé sé nek 
és re cep ci ó já nak tár sa dal mi kon tex tu sá ba he lye zi egy né zet alá tá masz tá sá nak is me-
ret el mé le ti prob le ma ti ká ját. Az igaz-ha mis di men zi ó ját a si ke res-si ker te len, he lyes-
hely te len, ér vé nyes-ér vény te len, he lyén va ló-nem he lyén va ló, meg fe le lő-nem meg fe-
le lő, jog sze rű-jog sze rűt len di men zi ói vált ják fel.

 6  Si ke res eset ben. A leg tá gabb ér te lem ben vett tranz ak ció itt nem csak az exp li cit vagy imp li cit nyel vi per-
for má ci ók se gít sé gé vel ki fe je zett „rá ha tás”, és a meg győ zés ter mé sze te sen nem fel tét le nül si ke res. A 
tranz ak ci ók meg győ ző ere jét va ló já ban már a har min cas évek ben tu da to sí tot ta a Mead- féle szo ci ál pszi-
cho ló gi ai ér te lem ben vett in te rak tív kom mu ni ká ci ós mo dell, mely ugyan ak kor nem vizs gál ta az ér vé nyes 
né ze tek, kö zös sé gi leg ér tel me zett el vá rá sok és rec i pro tív meg nyil vá nu lá sok for má lis vagy in téz mé nyes 
ke re tek kö zött, sza bá lyok ál tal meg for mált ki fe je zé sét. Ez utób bi szem pont ból lé nye ges, hogy „el ért” meg-
győ ző dés ről van szó. A meg nyil vá nu lás, az elő adás ke re tei ugyan is töb bé-ke vés bé, de va la men  nyi re min-
dig sza bot tak, s a tranz ak ci ók so ro za tá ban ezek kö zött a ke re tek kö zött, vagy ép pen át há gá suk kal ju tunk 
el a „meg győ ző dés” ál la po tá ig. A per for matív kom mu ni ká ci ós ak tus leg tá gabb ér tel mén itt az imp li cit 
per for matívák olyan ese te i re is gon do lok, me lyek a nor ma tív per for matívák mel lett ma guk ban fog lal ják az 
illokú ciós és per lokú ciós erő vel ren del ke ző po é ti kus, fatikus és konatív kom mu ni ka tív meg nyil vá nu lá sok 
ál lan dó sult per for matív ki fe je zé sek nél kü li, de elő re meg sza bott mó don vagy ép pen ki ala ku ló ban lé vő nyel-
vi esz kö zök kel, de a nyelv kö zös ség tag jai szá má ra már is mé tel he tő en, „sta bi lan” elő hív ha tó funk ci ó it is.

 7  A ha gyo má nyos is me ret el mé let kar té zi á nus po zí ci ó ja in kább a kül sőd le ges el já rá sok el uta sí tá sát hang-
sú lyoz za, mint sem – mű kö dő, funk ci o ná lis rí tu sok ese té ben – a kül ső és bel ső juszti fiká ció kor re lá ci ó ját. 
Va ló já ban ez a prob lé ma ve zet a kom mu ni ka tív és ál ta lá ban a tár sas meg is me ré si el já rá sok és bi zo nyí tá-
si pro ce dú rák ér vé nyes sé gé nek és le gi ti má ci ó já nak kér dés kö ré hez.
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Az igaz is me ret min tái sa já tos tu dás te rü le te ken ke let kez tek, s e tu dás te rü le tek 
az is me ret el mé le ti ref le xió meg je le né sé vel együtt ala kí tot ták a meg is me rő alany 
és tárgy vi szo nyát. Az adott tu dás te rü le ten kom mu ni kál ha tó és ki fe jez he tő gon do lat 
nyel vi és meg je le ní té si le he tő sé gei szab ták meg az ob jek tum és szub jek tum ha tár vo-
na lát. Ezt min dig is dön tő en be fo lyá sol ták a tárgy rep re zen tá ci ó já hoz ren del ke zés re 
ál ló for ma liz mu sok, szim bo li kus és szem lél te tő el já rá sok. Mi köz ben az el vont tárgy ra 
vo nat ko zó men tá lis ta pasz ta lat a lát ta tás, szem lél te tés, szim bo li kus és nyel vi ki fe je-
zés tu dás te rü let től füg gő ki fe je zés for má it ala kí tot ta, min ták hoz kö tő dő és sza bály-
kö ve tő kom mu ni ká ci ós el já rá so kat hí vott élet re. Ezek me rí tet tek az egyes ál lí tá sok 
ki tün te tett stá tu szát biz to sí tó jo gi in téz mé nyek ből, az abszt rak ci ók és köz vet le nül 
nem ér zé kel he tő ta pasz ta la tok át adá sá nak kö zös sé gi leg már ki ala kult tech ni ká i ból, 
és vissza ha tot tak azok ra az el já rá sok ra, me lyek a kö zös sé gi in ter ak ci ók ban az „igaz-
ság fel tá rá sá ra” – a szub jek tum és a tárgy vi szo nyá nak sza bá lyo zott ke re tek kö zöt ti 
ala kí tá sá ra – irá nyul tak. A sza bá lyok – kor tól, kö zös ség től és tu dás te rü let től füg gő-
en – dön tő en a szub jek tum kog ni tív tör té né se in és a kom mu ni ka tív nyelv já té kok tar-
to má nyán kí vül eső el já rá sok lét re ho zá sá ban és ér vény re jut ta tá sá ban nyil vá nul tak 
meg. Ez azon ban nem je len ti azt, hogy nem érin tet ték a kog ni tív me cha niz mu sok 
vagy a nyelv já té kok nyel ven kí vü li esz kö zök kel tör té nő sza bá lyo zá sát.

No ha a pla tó ni ha gyo mány sze rint Szók ra tész nem „bi zo nyí tott”, s a le ve ze tés 
for má lis fo gal má nak hi á nyá ban a ma te ma ti kus is leg fel jebb fel idéz te, meg lát tat ta az 
igaz sá got, a gon do lat ve ze tés, a fo ga lom hasz ná lat és a nyel vi elem zés rudi men tális 
és mne mo tech ni ka i lag meg ala po zott for má lis és men tá lis ele me ket össze kap cso ló 
fo gal má ra tá masz ko dott. Ott, ahol a tu dás a má sik em ber lel ki ál la pot ára, szán dé ká ra 
vo nat ko zott, a for má lis, szim bo li kus és nyel vi rep re zen tá ció tárgy hoz va ló vi szo nyá-
ban leg in kább a má sik em ber meg nyi lat ko zá sá ra hagy atkozha tot t.8 Fre ud dal szem-
ben Szók ra tész a „jó ság gal”, a jó ság fo gal má nak le írá sá val és nem egy konk rét 
má sik em ber „jó sá gá val”, pszi chi kai ál la po tá val fog lal ko zott. Az utób bi val kap cso la-
tos tu dás, il let ve a ver i fiká ciós igény fel adá sa (le he tő sé gé nek ál lí tá sa vagy ta ga dá sa) 
szub jek tum és ob jek tum vi szo nyá ban min den kor ban a kö zös sé gi leg jó vá ha gyott 
(el fo ga dott vagy el uta sí tott) ha tár vo na la kon múlot t.9

Az ál lás pont ok szem be sí té sé nek nor ma tív di men zi ó i ban a de monst rá ció az igaz-
ság szol gál ta tá si for mák hoz és né zet egyez te té si el já rá sok hoz kö ti a juszti fiká ciós 
igényt, és a ver i fiká ció val, az igaz ság meg lá tá sá val, meg lát ta tá sá val szem be ál lí tott 
juszti fiká ció fo gal mát. Míg az előb bi eset ben a bi zo nyí tás an nak meg mu ta tá sá ból 
áll, hogy a meg is me rés tár gya és a meg is me rő alany ban lét re ho zott rep re zen tá ci-
ó ja adek vát vi szony ban van nak, s eb ben az ér te lem ben a tár gyat le író ál lí tás igaz, 
az utób bi csu pán az ál lí tás ki mon dá sá nak, el fo ga dá sá nak jo go sult sá gát tá maszt ja 
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 8  Sze re pet ját szot tak ter mé sze te sen más „meg nyi lat ko zá sok” is. A pla tó ni ha gyo mány har ca a mi to ló gi a i val 
töb bek kö zött ép pen a nyelv hasz ná lat „meg en ged he tő” mód ja i ról szólt, és az elő ad ha tó ság ha gyo má nyos 
for má i val és ke re te i vel szem ben tá masz ko dott az írás be li ség re.

 9  Va ló já ban a ha tá ro kat min den egyes új tu dás te rü let nél új ra kel lett de fi ni ál ni, az al kal ma zott mód sze rek 
át vi he tő sé gét pe dig el len őriz ni. Fon tos ész re ven ni, hogy a ‘jó ság’ fo gal má nak nyel vi le írá sa, elem zé se 
kö zös sé gi és nyel vi te rá pia egy szer re. Szol gál hat ja a nyelv és a lé lek tisz tán tar tá sát egy aránt. Al kal ma-
zó já tól függ, hogy men  nyi re hagy ja a szub jek tum sza bad be lá tá sát, a szem lé let sza bad sá gát – ide ért ve 
a nyelv hasz ná lat sza bad sá gát is – ér vé nye sül ni. Pop per tu do mány el mé le ti ál lás pont ja va ló já ban az I2H 
tu dás kon cep ció fel adá sát je len ti a hi po te ti kus el mé le ti tu dás ra vo nat ko zó an, a juszti fiká ció szük sé ges sé-
gé nek és le het sé ges sé gé nek el uta sí tá sá val. A cá fol ha tó ság – leg alább an  nyi ra két sé ges sé tett – kri té ri u-
ma ugyan ak kor meg kí ván ja men te ni a nor ma tív nyelv hasz ná lat nak a lo gi ká ra és a nem men tálp szi choló-
giai ér te lem ben vett „tár gyi” ta pasz ta lat ke ze lé sé re szo rít ko zó mi ni mu mát. E – tu dás te rü let hez is kö tő dő 
– mi ni mu mot nem nyel vi ter mé sze tű kí sér le ti esz kö zök és in téz mé nyes el já rá sok fenn tar tá sa mo ti vál ja.
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alá. A ver i fiká ció és a juszti fiká ció mód szer ta ni lag szin tén lé nye ge sen kü lön bö zik. 
Az alá tá masz tás itt is, ott is le het pro ce durális, ám az el ső eset ben egyik vég-
pont ja a szub jek tum hoz kö tött ész le lés és esz mé lés, a má sik eset ben a re cept ív 
kö zös sé gi jóváhagyás.10 A le író ál lí tá sok igaz-ha mis ér té ke lé sé vel szem ben a meg-
nyil vá nu lá sok ér té ke lé sé nek di men zi ói kon szen zuálisan más szub jek tum(ok)hoz, 
és a szub jek tu mon kí vü li ob jek tu mok hoz kö tőd nek. Az ér té ke lés ezért mo zog a 
meg nyil vá nu lás mi nő sí té sé nek a ha gyo má nyos is me ret el mé le ti ér té ke lés től oly 
ki tün te tet ten kü lön bö ző di men zi ó i ban, mint a si ke res-si ker te len, he lyes-hely te len, 
ér vé nyes-ér vény te len, he lyén va ló-nem he lyén va ló, meg fe le lő-nem meg fe le lő, 
jogsz erű-jogsz erűtlen.11 Ezek ben a di men zi ók ban ele ve má sok, vagy leg alább is 
más kép pen le íran dók, s – a pla tó ni ha gyo mány sze rint gyak ran pe jo ra tív ér te lem-
ben – kül sőd le ge sek a bi zo nyos ság for rá sai.

A tár sas érint ke zés nek a ki fe je zé sek hasz ná la tát rög zí tő pro ce dú rá i ban a juszti fiká-
ció min de nek előtt az adott nyel vi, il lem ta ni, és el já rá si sza bá lyok ke re tei kö zött tör té-
nő, köz ve tí té se ken ke resz tül (ennyi ben rá ha tás sal) el ért vé le mény for má lás, mely nek 
cél ja nem utol só sor ban a több sé gi, a kö zös sé gi, (a má sik vagy má sok ál tal) in téz mé-
nye sen vagy in téz mé nyes jel le gű in ter ak ci ók ered mé nye ként jó vá ha gyott és el fo ga-
dott ál lás pont ki ala kí tá sa. Ez zel szem ben a tu dást min de nek előtt az igaz ság ra va ló 
tö rek vés ként fel fo gó ha gyo mány sze rint az ana li ti kus tu dás fo ga lom ge ne zi sé hez 
tar to zó juszti fiká ciós igény nek az a ma gya rá za ta, hogy egy ál lí tás, egy vé le ke dés 
csu pán at tól, hogy az én vé le mé nyem, vagy a mi kö zös vé le mé nyünk, még nem igaz, 
s ezért – egye bek közt – nem szá mít hat a tu dás rang já ra. Ez a tár gyi la gos – va gyis 
a vi lá got alany és tárgy szét vá lasz tott sá gá ban szem lé lő, így az igaz sá got nem sze-
mé lyes kér dés nek te kin tő – gon dol ko dó szá má ra ab ból fa kad, hogy ha egy ál lí tás 
egy ál ta lán igaz „va la mi től”, nem et től az – nem at tól, hogy a mi énk. Az igaz ság e 
tra dí ció sze rint ab ban a mi ni má lis ér te lem ben ob jek tív, hogy inter szub jek tív: ön ma gá-
ban at tól, hogy egy in for má ció, egy vé le ke dés a mi énk , még nem kö vet ke zik, hogy 
igaz – ha egy ál ta lán le het az.12 Ha „tény le ge sen” igaz, a vé le ke dés tárgy hoz va ló 
vi szo nya jó vol tá ból az.

Ám, ha vé le ke dé sünk ön ma gá ban at tól, hogy vél jük, nem igaz, ak kor ha mis is 
le het. S ha ne tán ha mis, ak kor nem a va ló ság is me re te, va gyis nem te kint he tő 
tu dás nak. Ezért a vé le ke dést és a va ló di tu dást meg kü lön böz te tő, szét vá lasz tó 
is me ret el mé le ti ha gyo mány, tu dás és nem tu dás demarká ciójá nak is me ret kri ti kai 
prob lé má já ba üt köz ve, az eset le ge sen igaz vé le ke dés nél szi go rúbb kö ve tel mé-
nyét ál lí tot ta fel a tu dás nak: az ál lí tás ba ve tett pusz ta – akár kö zös – hit nél 
va la mi vel töb bel kell ren del kez nie a szub jek tum nak ah hoz, hogy  – Jó zsef At ti la 
gon do la tá nak pa ra frá zi sá val – ne csak higgye, hogy az iga zat mond ja, ha nem 
tud ja, hogy a va ló dit.

 10  A per cep ció és az aper cep ció ter mé sze te sen mind két eset ben a nyel ven ke resz tül té te lez he ti az „egy sé-
get”, de egyik eset ben sem fel tét le nül – és ki zá ró lag – függ a kog ni tív fo lya ma tok nyel vi ter mé sze té től.

 11  A meg nyil vá nu lá sok ér té ke lé sé nek ol da lá ról néz ve az igaz-ha mis ér té ke lést, ez azért tűn het fel füg get len-
nek a szub jek tum tól, mert olyan fo lya ma to kon, el já rá so kon mú lik, me lyek ben elv ben bár mely szub jek tum 
ré sze sül het: ész lel he ti, meg tör tén het ve le, meg csi nál hat ja, vég re hajt hat ja, ki pró bál hat ja. Nem utol só sor-
ban in nen ered a kí sér le tek meg is mé tel he tő sé gé nek és ob jek ti vi tá sá nak mí to sza.

 12  Mi vel az inter szub jek tiv itás azt is je len ti, hogy – má sok kal – meg oszt ha tó a tra dí ció, va ló já ban az igaz-
ha mis ér té ke lés el fo ga dá sá val bel ső leg konf ron tál ja a kö zös sé gi és a sze mé lyes tu dás fo gal mát. A nyelv-
hasz ná ló az ér té ke lés hasz ná la ta kor elv ben fel vál lal ja, hogy az adott ál lí tás az adott kon tex tus ban a nyelv-
kö zös ség szá má ra nem csak az ér té ke lő ál tal ve ri fi kál ha tó. Ez zel ál lí tás és tárgy ver i fiká ciós vi szo nyát 
kí vül he lye zi az in di vi du á lis ér te lem ben vett meg is me rő szub jek tu mon.
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IS ME RET KRI TI KA ÉS KÖZ VE TETT JUSZTI FIKÁ CIÓ

A tu dás ha gyo má nyos is me ret kri ti kai kri té ri u ma az „iga zolt igaz hit” fo gal ma sze rint 
ab ban áll, hogy nem csak igaz, amit a szub jek tum el fo gad, ha nem a szub jek tum lát ja 
is, hogy az. Ennyi ben a pusz ta kép zet nél töb bel ren del ke zik: be lát ja, hogy kép ze té ről 
jog gal gon dol ja, jog gal hi szi, hogy igaz. Az is me ret kri ti kai ref le xió szem pont já ból ez 
azt je len ti, hogy azt is lát ja, hogy kép ze té ről mi ért gon dol ja, mi ért hi szi, hogy igaz. Így 
a tra di ci o ná lis is me ret el mé let szá má ra ezen a pon ton ket té á ga zik, sőt két ér tel mű vé 
vá lik az a kér dés, mi jo go sít ja fel a szub jek tu mot ar ra, hogy azt gon dol ja, kép ze te 
meg fe lel a va ló ság nak vagy ál lí tá sa igaz. Az, hogy azt is lát ja: ami fel jo go sít ja, mi ért 
jo go sít ja fel ar ra, hogy azt gon dol ja, kép ze té nek tar tal ma „va ló igaz”, vagy (kép ze tén 
kí vül) „csak ” azt lát ja: jog gal gon dol ja, hogy az, va gyis van, ami fel jo go sít sa, és az 
va ló ban fel jo go sít ja ar ra, hogy azt gon dol ja, az a va ló, amit kép ze te mu tat.

A kri ti ka alap ve tő tu do mány fi lo zó fi ai sze re pe a ha gyo má nyos is me ret el mé let ben 
nyel vi leg ar ti ku lált gon do la tok kri ti ká já ra, majd a juszti fiká ció szint jén iga zo lá suk mód-
sze re i re irá nyult. Nem vagy csak igen át té te le sen fog lal ta ma gá ban az adott kö zös-
ség kom mu ni ká ci ós és nor ma tív me cha niz mu sa i nak – a ki fe je zés szint jé re is le nyú-
ló – kri ti ká ját. A vé le ke dés (1) alat ti kri té ri u ma va ló já ban nem (vagy leg alább is nem 
szük ség sze rű en) je len tett kom mu ni ka tív be széd ak tust. Csu pán fel té te lez te a tu dás 
és vé le ke dés nyel vi meg fo gal maz ha tó sá gá nak el vi le he tő sé gét. Mint hogy a kép zet 
és va ló ság meg fe lel te té sét a nor matíve meg en ge dett ki fe je zés mód ok, a ren del ke zés-
re ál ló gon do latk ife jezési tech ni kák egy aránt be fo lyá sol ják, s ez ál tal ala kít ják a meg-
is me rő alany és tárgy vi szo nyát, az ob jek tív for má ban lé te ző vir tu á lis vi lá gok és a 
kom mu ni ká ció tech no ló gi a i lag „be há ló zott” in di vi duum meg je le né se a ha gyo má nyos 
is me ret kri ti kai prob lé má tól el té rő ér te lem ben ve ti fel a va ló ság hoz va ló hoz zá fé rés 
és a tu dás köz ve tí tett sé gé nek prob lé má it. Az in for má ci ós tár sa da lom kom mu ni ká-
ci ós ak tu sai az iga zo lás és alá tá masz tás, a va ló szí nű sí tés és hi te le sí tés rend kí vül 
so ka kat érin tő sza bá lya it és a köz ve tett bi zo nyí té kok új for má it te rem tet ték meg a 
tárgy hoz és a tu dás for rá sok hoz va ló hoz zá fé rés új mód ja i val.

A tu dás – úgy tű nik – egy re ke vés bé kö tő dik a meg is me rő szub jek tum hoz, sőt a 
hely zet a „kö zös sé gi tu dás” szá mos te rü le tén – ma gá ban a tu do má nyos gya kor lat-
ban is – sok szem pont ból meg for dul ni lát szik: ami csak az in di vi du á lis szub jek tum 
tu dá sa, nem szá mít tu dás nak. A tu do mány egy re ke vés bé a sze mé lyes tu dás sal 
ren del ke ző in di vi du á lis tu dós pro duk tu ma, in kább – s egy re több ször dek la rál tan 
– kö zös sé gi te vé keny ség. Nor matíve a tu dás ré szé vé vá lik a pub likusság és a pub li-
kált ság, s eb ből adó dó an a hoz zá fé rés sza bá lyo zá sa, már csak azért is, mert a sze-
mé lyes tu dás olyan te rü le tei vál nak könnye dén és so kak szá má ra hoz zá fér he tő vé, 
me lyek meg je le ní té se és inter szub jek tív lé te zé se ko ráb ban el kép zel he tet len vagy 
ne he zen meg va ló sít ha tó volt. Míg a pla tó ni ha gyo mány ban hosszú időn ke resz tül 
a tu dás ra apel lá lás mi ni má lis kö ve tel mé nye a nyel vi ar ti ku lá ció és ab ban a tu do má-
nyos dis kur zus ban va ló rész vé tel volt, amit a tu dás ki tün te tett te rü le te in tá mo ga tott 
az esz köz tá rá ban és nor ma tí vá i ban egy aránt tör té ne ti leg is vál to zó-gaz da go dó írás-
be li ség, ad dig ma a gon do lat ki fe je zé sé nek, köz lé sé nek és pub li ká ci ó já nak so ka dik 
„for ra dal ma” után, a mi ni má lis kö ve tel mé nyek több irány ban je len tő sen mó do sul tak. 
An nak meg íté lé sé ben, hogy mi lyen for má ban ki fe je zett is me ret szá mít hat egy ál ta lán 
a tu dás cím szó ra, a ha tá rok nem annyi ra ver ti ká li san, a tu dás kri té ri u mok vo nat ko zá-
sá ban vál toz nak, ha nem ho ri zon tá li san, a tu dás te rü le tek szint jén, ahol a vál to zás a 
kö zös sé gi nor mák komp lex rend sze re i nek mű kö dé sé ben je lent ke zik. A tu dás meg-
je le ní té se, de monst rá ci ó ja és el len őr zé se, ami az is me ret kri ti kai meg kö ze lí té sek és 



VILÁGOSSÁG 2003/I–2 Bölcsészeti kutatások az Akadémián

165

a tu dás (I2H) „de fi ní ci ó ja” sze rint ré sze a tu dás ér té kű meg is me rés fo gal má nak, új 
mó do kon füg get le ne dik a meg is me rő szub jek tum tól, sőt a tu dás köz zé té te le – is mét, 
ám új ér te lem ben – kü lön tu dás te rü let té vá lik. Így az is me ret el mé le ti kri ti ka cent ru má-
ba ke rül a ki fe je zés, az in for má ció köz ve tí tés kom mu ni ka tív és nor ma tív el já rá sa i nak 
kor re lá ci ó ja a sze mé lyes juszti fiká ció és kog itá ció ha gyo má nyos te rü le te i vel. A köz-
ve tí tett is me ret és a hoz zá fé rés kü lö nö sen azok ban az ese tek ben igény li a prob lé ma 
vizs gá la tát, ahol a köz ve tí tés és a kom mu ni ká ci ós csa tor nák a köz ve tett juszti fiká ció 
olyan szín te re it te rem tik meg, me lyek funk ci o ná lis mű kö dé se egy sze mély – a ma gá-
ban ál ló meg is me rő in di vi duum – szá má ra nem is juszti fikál ható.

A Get tier-példák mo der nebb vál to za tai pél dá ul már épí te nek a lát ha tó in for má ció 
köz ve tett for má i ra (Dancy 1985, 25). McEnroe múlt évi wimb le do ni baj no ki lab dá já-
nak köz ve tí té se az ez évi he lyett kom mu ni ka tív meg is me ré si szi tu á ci ó ban ve ti fel 
az el fo ga dás jo go sult sá gá nak, a köz lés nor ma tív té nye ző i nek és a ha gyo má nyos 
tu dás kri té ri u mok elég sé ges sé gé nek kér dés kö rét. Ha ugyan is a né ző azt hi szi, hogy 
a köz ve tí tés az ez évi baj nok ság meccs lab dá ját mu tat ta, ak kor

(1)  H
S
 (P)

sze rint hi szi, hogy P, ahol P az az ál lí tás, hogy „McEnroe nyer te az ez évi wimb-
le do ni baj nok sá got”. Ha a köz ve tett (je len eset ben köz ve tí tett) is me ret in terp re tált 
el fo ga dá sá nak juszti fiká ciós fel tét ele it meg fe le lő en szab juk meg, ak kor nyu god tan 
ál lít hat juk, hogy

(2’) J
S
 (H

S
 (P))

ér tel mé ben jog gal hi szi, hogy McEnroe az ez évi wimb le do ni baj nok, mert mind ad-
dig, amíg a köz ve tett tu dás le he tő sé gét nem akar juk ki zár ni, meg ad ha tók a köz ve tí-
tés re olyan kö rül mé nyek, me lyek fel jo go sít ják e vélekedésre.13 S ha tör té ne te sen, e 
vé le ke dés sel egy idő ben, a né ző tud tán kí vül McEnroe meg nye ri az ez évi wimb le do-
ni baj nok sá got”, ak kor

(3)  |P| = 1
ér tel mé ben az ál lí tás igaz is. Az az a (T= I2H) tu dás fo ga lom hár mas kri té ri u má nak 

tel je sül te el le né re ál lít hat juk, hogy va ló já ban a né ző nem tud ja, hogy ez tény le ge sen 
így van, va gyis

(T’) 
nem tel je sül.
A ha gyo má nyos I2H tu dás kon cep ció kri té ri u ma i nak meg fo gal ma zá sa ese té ben 

(1), (2) és (3) füg get le nek. Így (1)-ből nem kö vet ke zik (3) és (3)-ból sem (1), sőt (1, 
2, 3) kö zül bár me lyik ket tő sem von ja ma ga után, hogy tel je sül a har ma dik. Kö vet ke-
zés kép pen nem mond ha tom: tu dom, hogy P, ha at tól, hogy P-ben hi szek, P ha mis 
is le het, még ak kor sem, ha tör té ne te sen P igaz. To váb bá at tól, hogy van va la mi, 
amit hi szek, ami nek alap ján azt hi he tem, hogy P, és ezt an nak alap ján jog gal 
hi szem, at tól még P sem nem igaz, sem nem fel tét le nül hit tel vagy meg győ ző dés-
sel val lott né ze tem. Ez utób bi még ab ban az eset ben sem, ha P való(já)ban igaz. 
Va gyis, mint a tu dás ala nya ként meg je le nő szub jek tum ál ta lá ban nem mond ha tom, 
hogy tu dom, hogy P, ha csak

(1)  H
S
 (P),

 13  Ezért ér dek te len, hogy a né ző sa ját vagy más hi bá já ból nincs tisz tá ban az zal, hogy nem az ez évi köz ve-
tí tést lát ja, vagy a kom mu ni ká ci ós kö rül mé nyek, nor mák stb. szem pont já ból rend ha gyó-e a szi tu á ció. A 
köz ve tett juszti fiká ció fo gal má hoz inherens mó don hoz zá tar to zik a „té ve dés nek” – he lye seb ben a ha mis 
in for má ció szer zé sé nek – a le he tő sé ge, mely nem zár ja ki a juszti fikált sá got. Ezért bár ho gyan is szi go rít-
juk a kö rül mé nye ket és a juszti fiká ció fel tét ele it, min dig le het el len pél dát ad ni.
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vagy csak
(2)  J

S
 (P),

vagy csak
(3)  |P| = 1
elé gül ki, sőt ak kor sem, ha (1)-en kí vül (3) és csak (3), vagy (2) és csak (2) tel je-

sül. Az pe dig, hogy ha mis vé le ke dé sek ese tén tu dás ról nem be szél he tünk, Pla tón 
Theaité tosza óta áll – fi lo zó fi ai té zis ként vi tat va – a jó zan ész szá má ra „vi tán felül”.

Eb ből a szem pont ból el gon dol koz ta tó ak az (1)-re Get ti er ál tal em lí tett – és az is me-
ret el mé le ti ha gyo mányt jel lem ző – va ri á ci ók. Ayernál (1)-et pél dá ul az he lyet te sí ti, 
hogy S biz tos ab ban, hogy P igaz, s en nek meg fe le lő en a juszti fiká ciós kö ve tel mény 
az „S jog gal biz tos ab ban, hogy P igaz” (S has the right to be sure that P is true) ala-
kot öl ti, míg Chisholm (1)-re az „S el fo gad ja P-t” ki fe je zést, ám mel let te a már em lí tett 
(2c)-t hasz nál ja:

(2c) Biz
S
 (P): S meg fe le lő (adek vát) bi zo nyí ték kal ren del ke zik P-re.

A TU DÁS FO GA LOM JEL LEM ZŐI

Fon tos vo ná sa az I2H ér tel mé ben vett tu dás fo gal má nak, hogy esze rint (2) és (3), 
az az az ál lí tá sok igaz sá ga és juszti fikált sá ga szük sé ges, ám nem elég sé ges fel té te le 
a tu dás nak. Ez ért he tőbb len ne, ha (2)-t csak

(2*)  J(P)
alak ban kö ve tel nénk meg, va gyis P-nek csak juszti fikált nak kel le ne len nie, de nem 

fel tét le nül a szub jek tum szá má ra juszti fikált nak. Ek kor (1) ki kö té se ter mé sze tes nek tűn-
het, hi szen így egye dül ez a ki kö tés ten né a tu dást a szub jek tum, a meg is me rő alany 
tu dá sá vá. Ám, ha csak azt köt jük ki, hogy P juszti fikált le gyen, de nem kell a meg is me rő 
alany szá má ra juszti fikált nak len nie, el kell fo gad nunk, hogy ak kor is ál lít ha tom: tu dom, 
hogy a Fer mat-se jtés igaz, ha fo gal mam sincs ar ról, ho gyan le het ne be bi zo nyí ta ni, de 
én sze mély sze rint (pél dá ul té ve dés ből) azt hi szem, hogy igaz, mi köz ben lé te zik egy 
(he lyes vagy hely te len) bi zo nyí tás (va la ki más a tud to mon kí vül be bi zo nyí tot ta), és ezen-
kí vül (anél kül, hogy tud nám, mi ért), a sej tés va ló ban igaz. Ha el akar juk ke rül ni az ilyen 
és eh hez ha son ló ál lí tá so kat, tu do má sul kell ven nünk, nem mond hat juk: tu dom, hogy P, 
ha P szá mom ra nem juszti fikált vagy nem szá mom ra juszti fikált. Ha el akar juk fo gad ni, 
hogy pél dá ul ab ban az ér te lem ben is hasz nál ha tom a „tu dom” ki fe je zést, hogy ér tem és 
el hi szem a Fer mat-se jtést, s emel lett tu do má som van ar ról, hogy be bi zo nyí tot ták, ak kor 
be kell ve zet nem a „raj tam kí vü li” tu dás – töb bé-ke vés bé – kül sőd le ges fo gal mát. Ek kor 
a ren del ke zé sem re ál ló for rás (szub jek tív vagy inter szub jek tív) hi te les sé gé től füg gő en 
leg fel jebb azt mond ha tom: tu dom, hogy a sej tés ál lí tó lag igaz, tu do má som van ar ról, 
hogy be bi zo nyí tot ták. Az ana li ti kus elem zés ki in du ló pont já nak szem pont já ból lé nye ges 
ész re vé tel azon ban ép pen az, hogy for má li san és a juszti fiká ció köz ve tett ér tel mé ben 
ek kor is a (T, pon to sab ban in kább a T’) tu dás de fi ní ci ót hasz nál juk.

I2H-t {1} in di vi du á lis és {2} propozi cionális tu dás kon cep ci ó nak le het te kin te ni, mi vel a 
tu dás e kon cep ció sze rint {1} min dig in di vi du á lis szub jek tu mok att ri bú tu ma, sa ját ja – a 
tárgy hoz va ló vi szo nya ként fel idéz he tő „tu laj do na” –, és {2} tud ni csak ál lí tá so kat, il let-
ve ál lí tás ér té kű for má ban ar ti ku lál ha tó, ki fe jez he tő is me re te ket lehet.14 Az eb ből az 
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 14  A tu dás jo gi ér te lem ben vett tu laj don ként va ló fel fo gá sa a szo fis ták tól an nak ta ga dá sá ig és a lol lar dokig 
ve zet, erő sít ve azt a gon do la tot, hogy ad ni, el ven ni és ki sa já tí ta ni pén zért nem le het.



VILÁGOSSÁG 2003/I–2 Bölcsészeti kutatások az Akadémián

167

ész re vé tel ből ki bon ta ko zó kri ti ka ál ta lá ban is a hár mas fel té tel szük sé ges sé gé nek meg-
kér dő je le zé sé hez és más tu dás for mák ana li ti kus vizs gá la tá hoz ve ze tett.

{1} ab ban ölt tes tet, hogy (i) min dig egy szub jek tum nak kell hin nie/vél nie az ál lí tást, 
és (ii) egy szub jek tum az, aki szá má ra az ál lí tás, il let ve vé le ke dé se vagy az ál lí tás ba 
ve tett hi te juszti fikált, va gyis nincs tu dás ér té kű is me ret az is me ret hez ren delt meg-
is me rő szub jek tum nél kül. To váb bá, (iii) a tu dás ér té kű ál lí tás nak egy és ugyan azon 
(in di vi du á lis) S szub jek tum szá má ra kell juszti fikált nak len nie, mint aki hi szi, sa ját 
is me re té nek te kin ti azt. Az el ső ki kö tés ki zár ja a meg is me rő alany nél kü li (pél dá ul 
könyv tá rak ban fel hal mo zott „holt”) tu dást és a nem szi go rú ér te lem ben in di vi du á lis 
meg is me rő szub jek tum hoz kö tő dő „tár sa dal mi” tu dást (Herder nép szel le mét ugyan-
úgy, mint a mun kás osz tály tör té nel mi ön tu da tát), vagy ha ne tán meg en ge di, e nem 
in di vi du á lis szub jek tu mot in di vi du á lis tu laj don sá gok kal ru ház za fel. Míg az el ső (i) 
fel té tel a má so dik kal (ii) együtt több fé le ér te lem ben is szub jek tum hoz kö ti a juszti-
fiká ció fo lya ma tát, a har ma dik (iii) ki zár ja, hogy a tu dás ér té kű is me ret az is me ret tel 
ren del ke ző meg is me rő alany tól el té rő, más szub jek tum szá má ra vagy ne az ő vé le-
ke dé sé nek/hi té nek vo nat ko zá sá ban le gyen juszti fikált.15

A fen ti két, (2) il let ve (2’) alat ti for ma li zá lá si le he tő ség hasz ná la ta te hát éle sen 
meg kü lön böz te ti azo kat a fel fo gá so kat, me lyek a juszti fiká ciót el ső sor ban P-re 
vo nat koz tat ják (P-t te kin tik juszti fiká landó nak), szem ben azok kal, me lyek „P vé le ke-
dés ként va ló fenn tar tá sát” mint (bel ső, de po ten ci á li san ki mond ha tó, kül ső) „be széd-
ak tust”, gon do la ti mű ve le tet vagy ál la po tot te kin tik juszti fiká landó nak, s ez ál tal (vagy 
et től füg get le nül) a juszti fiká ciót a szub jek tum hit- vagy tu dat ál la po tá hoz és ezen 
ke resz tül a szub jek tum hoz kö tik. Ez utób bi ép pen a be széd- és írás ak tus, a köz lés 
és ki fe je zés el vi le he tő sé gé nél fog va ve zet a kri ti ka kö zös sé gi, in te rak tív fo gal ma 
fe lé. Rá kény sze rít a gon do lat kom mu ni ka tív ki fe je zé si for má i nak és men tá lis rep re-
zen tá ci ó i nak, a köz lé si for mák és gon dol ko zá si tech ni kák nyel ven kí vül is ala ku ló 
vi szo nyá nak vizs gá la tá ra. Ayer meg fo gal ma zá sa egyéb ként egy fon tos kü lönb sé ge-
ket rej tő har ma dik for ma li zá lá si le he tő ség re is utal:

(2a) J
S
 (B

S
(|P| = 1)),

ahol B
S
(|P| = 1) nem a bi zo nyí té kok kal va ló ren del ke zés re, ha nem az igaz ság bi zo-

nyos sá gá ra, míg az egész ki fe je zés a szub jek tum bi zo nyos sá gá nak jo gá ra és a szub-
jek tum jo go sult sá gá ra egy szer re utal. Get ti er ugyan ki kö ti a juszti fiká ció esen dő sé gét 
(ld. alább [M1]), ez utób bi meg fo gal ma zás azon ban elv ben meg en ge di, hogy va la ki 
esen dő jog gal le gyen ab szo lút bi zo nyos hi té nek igaz sá gá ban (ne tán té ve dé sé ben), 
vagy for dít va: ab szo lút, „meg kér dő je lez he tet len” jog gal higgyen esen dő mó don P 
igazságában.16 Bár ez Ayer is me ret el mé le ti po zí ci ó ját tá vol ról sem jel lem zi, el ső kö ze lí-
tés ben (2c)-t jól lát ha tó an (2)-höz, (2a)-t in kább (2’)-höz so rol ha tó nak le het te kin te ni.

{2}, az az a propozi cional itás a nyel vi ál lí tá sok ban ki fe jez he tő is me re tek re „re du-
kál ja” a tu dást, ez ál tal ki zár ja a sza vak ban nem meg fo gal maz ha tó kész sé ge ket és 
ké pes sé ge ket, va la mint az – ál lí tás ér ték kel nem ren del ke ző – szim bó lu mo kat, ké pe-
ket és pl. a vir tu á lis va ló ság ál tal ki vál tott, tu dást kon sti tuáló ér ze te ket. No ha mind két 
kor lá to zás nak van nak tör té ne ti előz mé nyei, ez egy fe lől az ér zé ke lés is me ret el mé-
let ének re ne szán szá hoz, más fe lől a meg is me rés nyel vi ha tá ra i nak kér dés kö ré hez 
ve zet. Ugyan en nek a meg kö ze lí tés nek a kri ti ká ja je le nik meg a hat va nas évek tu do-
mány el mé le té ben az el mé le tek ál lí tá sok ra, ál lí tás hal ma zok ra va ló re du kál ha tó sá gá-

 15  En  nyi ben pl. (T) ne he zen ke zel he tő vé te szi, (T’) vi szont triv i al izál ja a te kin tély ér ve ket.
 16  Get ti er 1995. Ezek a ver zi ók mu tat ják a ma te ma ti kai ál lí tá sok bi zo nyí tá sá nak és igaz sá gá nak vi szo nyát.
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nak meg kér dő je le zé sé ben, és ál ta lá ban az át vitt és nem át vitt ér te lem ben lát ha tó, 
ké pi is me ret ( ) el ha nya go lá sá ra rá mu ta tó ta nu lás el mé le tek ered mé nye ként 
a szá zad má so dik fe lé ben ki bon ta ko zó kog ni tív pszi cho ló gi á ban.

A propozi cionális tu dás kon cep ció egyik vi tat ha tat lan elő nye, hogy jól lát ha tó vá te szi 
a meg ala po zá si prob lé mák ke re tén be lül ál lí tás és tény ál lás vi szo nyá nak je len tés el-
mé le ti és lo gi kai prob lé má it. El te re li vi szont a fi gyel met ar ról az alap kér dés ről, hogy 
le het-e, van-e ér tel me egy ál ta lán izo lált ál lí tá sok vagy tör té ne ti, ezen be lül prob lé ma-
tör té ne ti, in téz mény- és kom mu ni ká ció tör té ne ti kon tex tu suk ból ki sza kí tott ki je len té sek 
és el mé le tek vo nat ko zá sá ban – in di vi du á lis – tu dás ról be szél ni. Egyút tal kor lá to zást 
je lent a nyel vi leg ar ti ku lál ha tó tu dás fo gal má nak kö rén be lül, töb bek kö zött azért, mert 
ne héz kes sé te szi, hogy tu dás nak te kint sük a nem ál lí tás jel le gű nyel vi en ti tá sok, pél dá-
ul a fo gal mi ki fe je zé sek, kér dé sek, nor ma tív és per for matív nyel vi ele mek ismeretét.17 
A nyel ven kí vü li ele mek kel bő vü lő kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák szem pont já ból ezért 
ké zen fek vő nek lát szik a per for matív kom mu ni ká ci ós ak tu sok nem nyel vi, szim bo li kus 
for má ban ál lan dó sult és funk ci o ná li san mű kö dő össze te vő i nek vizs gá la ta.

A PER FOR MATÍV KOM MU NI KÁ CI ÓS AK TU SOK ANA LI TI KÁ JA

A két ha gyo mány szem be ál lí tá sa egy fe lől a tár sa dal mi-po li ti kai szfé rá ban, más fe-
lől a hermeneu tikai gon do lat kör dis kur zus el mé le ti meg kö ze lí té sé ben las san a pla tó ni 
né ző pon tot te szi szekun der ré, pon to sab ban ab ba a tör té ne ti fo lya mat ba ágya zot tá, 
mely a tu dás kö zös sé gi, kul tu rá lis és in téz mé nyes tör té ne té nek át fo gó és meg ha tá-
ro zó vol tá ra mu tat rá. Az egyes tu dás te rü le tek nek és nem utol só sor ban a tu do mány-
fi lo zó fi á nak a tör té ne ti (ön)kri tiká ja nyo mán is mét kér dé ses sé és két sé ges sé vált 
a tu dás uni ver zá lis fo gal ma, s fel adat ként je lent ke zik az egyes tu dás te rü le tek és 
kö zös sé gi tu dás for mák hoz kö tő dő nor ma tív és kom mu ni ká ci ós el já rá sok in téz mé nye-
sü lé sé nek vizs gá la ta.

Az inter netes lá to ga tott ság, a hi vat ko zá si in de xek, egy in for má ció szol gál ta tást 
nyúj tó bé ta verz ió18 vagy egy tőzs dei je len tés ese té ben a hoz zá fé rés és a hasz ná lat 
ön ma gá ban juszti fikáló, vagy egye ne sen bi zo nyí ték ér té kű tudáskon sti tuáló té nye ző-
vé vált. Az asszo ci á ció kel tés és a hermeneu tikai ér tel me zés ko ráb ban imp li cit vagy 
a me ta kom mu ni ká ci ós ha tás gya kor lás tar to má nyá ba eső mód jai hiper hi vatkozá sok, 
online kap cso la tok, objek tivált köz lé si ak tu sok kö ré be, s a tech ni ka i lag vál to za tos 
mó don őr zött au di o vi zu á lis do ku men tá ció „lá tó te ré be” ke rül tek. Új írás ak tu sok és per-
for matív köz lés ak tu sok je len tek meg, mint pél dá ul az elekt ro ni kus alá írás, a szán dék 
iga zo lá sá nak az írás be li sé get is meg ha la dó tech ni kai kri té ri u mai, mint pl. a tűz fal19 
fel tö ré se, s az iga zo lá si el já rá sok olyan új tech ni kái, mint a funk ci o ná li san meg fe le lő 
prog ram mű kö dés. Az új juszti fiká ciós ere jű per for matív kom mu ni ká ci ós ak tu sok nyo-
mán a meg csi nál ha tó ság, a vég re hajt ha tó ság „egy klikkelés re” kö zös sé gi, inter szub-
jek tív vé le mény for má ló té nye ző vé vált. Az, ami ko ráb ban a be széd, a szub jek tum 
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 17  Ez a kor lá to zás még ak kor is ki fo gá sol ha tó, ha si ke rül a kér dé se ket po ten ci á lis ál lí tás hal ma zok kal, a fo gal-
ma kat nyi tott mon da tok kal vagy az ál lí tá sok ban elő for du ló hasz ná la tuk kal he lyet te sí te ni.

 18  Szoftver-ny il vánosítás nál hasz nált ki fe je zés, azt je len ti, hogy az il le tő szoft ver még nem vég le ges, de 
pró ba üzem re már al kal mas. For rás: In for ma ti kai fo ga lom tár. http://g is fi gye lo. geo cen trum.hu/in for matika/
in dex_in for mati ka.html

 19  Olyan szoft ve res és/ vagy hard ve res tech ni ka, amel  lyel az in téz mé nyek he lyi há ló za tu kat meg véd he tik 
a kül ső há ló zat ról (jel lem ző en az inter netről) ér ke ző be tö ré sek el len, a be jö vő és ki me nő adat for ga lom 
fi gye lé sé vel, meg szű ré sé vel és kor lá to zá sá val. For rás: In for ma ti kai fo ga lom tár. http://g is fi gye lo. geo cen-
trum.hu/in for matika/in dex_in for mati ka.html
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sze mé lyes be fo lyá sa alatt ál ló szó be li, írás be li dis kur zus és elő adás tar to má nya 
(ha tá sá nak és ural má nak szín te re) volt, szá mot te vő en ki bő vült, s az írás be li ség po zí-
ci ó it és ha tal mát is át ala kí tó kon trak tuális és dek la ra tív kom mu ni ká ci ós ak tu sok új 
for má it fog lal ja magá ba.20 Ez új di men zi ók ba he lyez te a köz lés pusz tán in for má ci ót 
ki fe je ző (le író), köz ve tí tő (vé le ke dő, je len tő, meg ál la pí tó) és per for matív (a köz lés sel 
cse lek vő, va la mit meg te vő) funk ci ó it.

A be széd ak tus-el mé let Aus tin, Straw son, Sear le ne vé hez fű ző dő ana li ti kus nyelv-
fi lo zó fi ai prog ram ja ere de ti leg – idő ben szin tén a hat va nas évek ele jén – az ún. kon-
statív és per for matív meg nyi lat ko zá sok kö zött igye ke zett kü lönb sé get ten ni (Aus tin 
1962; Straw son 1964, Sear le 1965; 1969). Ez olyan ese tek ben, mint

Ta nú sí tom, hogy (P); Ígé rem, hogy (P); Elő írom, hogy (P); Iga zo lom, hogy (P),
vi szony lag prob lé ma men tes nek ígér ke zett az exp li cit per for matív ige alak azo no-

sí tá sa, a gram ma ti kai és a nyelv hasz ná la ti sza bá lyok vizs gá la ta ré vén. Kez det ben 
Aus tin pél dá ul min den olyan meg nyi lat ko zást per for matív nak te kin tett, amely nem 
igaz vagy ha mis, és amely nek ki mon dá sa egyút tal az „X mon dott va la mit” le írás sal 
nem ki fe jez he tő cse le ke de tet va ló sít meg.

Az
Azt hi szem, hogy (P); Lá tom, hogy (P); Tu dom, hogy (P),
ennyi ben nem per for matív ak tu sok, és vi lá go san meg kü lön böz tet he tők a fen ti ek től, 

va la mint az ún. propozi cionális tar tal mat ké pe ző P tény le írás ok tól. Nem a „va la mit 
csi nál”, „meg va ló sít” ér tel mé ben vett cse le ke det meg té te le tör té nik meg ki mon dá suk-
kal, leg fel jebb je len tik va la mi nek a meg tör tén tét, kons ta tál nak va la mit, ha mást nem, 
a szub jek tum (per cep tuális vagy ép pen noetikus) ál la po tát. Nem hoz nak lét re olyan 
tény ál lást, mely re nor má lis eset ben azt mon da nánk, hogy szán dé ka sze rint ha tás sal 
van a szub jek tu mon kí vü li tör té né sek re.

Eb ben az ér te lem ben a tu dás ál la pot lét re jöt te szub jek tu mon be lü li tör té nés, nem 
cse lek vés. A ha gyo má nyos is me ret el mé let a szub jek tum-ob jek tum ha tár vo na lat úgy 
húz ta meg, hogy a kom mu ni ka tív és per for matív ak tu so kat kí vül he lyez te a szub jek-
tum tu dás ál la po tát meg vál toz ta tó juszti fiká ció ha tár vo na lán. A szub jek tum min dig a 
tárgy ra vo nat ko zó le írá sok sze mé lyes ér tel me zé sé vel és az ér tel me zés hez kap cso ló-
dó ob jek tív tény ál lás ok vagy inter szub jek tív nyel vi en ti tá sok (fo gal mak) ma ni pu lá lá sá-
val el len őriz te vé lel me it. Az eh hez kap cso ló dó pro ce durális el já rá sok egy részt nem 
tény le írás ok, más részt nem tar toz nak az „X mon dott va la mit” ka te gó ri á ba.

Az igaz-ha mis ér té ke lés szem be ál lí tá sa az ak tu sok lokú ciós, illokú ciós és per lokú ciós 
faj tá i val egy fe lől a je len tés hor do zó ki fe je zé sek ér té ke lé sé nek új di men zi ó it nyi tot ta meg, 
mely ben vizs gál hat juk a kom mu ni ka tív meg győ zés si ke res sé gé nek fel tét ele it. Más fe lől 
új meg vi lá gí tás ba he lyez te alany és tárgy ha gyo má nyos is me ret el mé le ti vi szo nyát. Ez 
utób bi min de nek előtt azért je len tős, mert a tárggyal nem kom mu ni ka tív, ha nem per cep-
tuális és aper cep tuális vi szony ban ál ló meg is me rő alany he lyé be a köz lést be fo ga dó, 
illokú ciós és per lokú ciós erők ha tá sa alatt ál ló szub jek tu mot he lyez te. Ez nem csak az 
ál lí tás (propo si tion) és a ki je len tés (asser tion) ling visz ti kai meg kü lön böz te té sé ben és 
az igaz-ha mis ér té ke lés mel lett új di men zi ók vizs gá la tá ban nyit te ret az ana li ti kus meg-
kö ze lí tés nek, ha nem ki hí vást je lent a meg is me rés pla tó ni és kar té zi á nus szub jek tu ma 
szá má ra: fel bont ja an nak (ha gyo má nyo san) in di vi du á lis ha tá ra it. Aus tin és Sear le a per-
lokú ciós erő be ve ze té sé vel a meg győ zés, a be fo lyá so lás „kül ső” erő it tet te vizs gá lat tár-
gyá vá, azo kat az ak tu so kat, me lyek ben a szub jek tum túl nyú lik ön ma gán, vagy for dí tott 

 20 Ld. pl. az SMS-szótárt. (Vodafone, 2001. jú li us V1, V. R. A. M. Táv köz lé si Rt.)
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né zet ben az őt kö rül ve vő tár sa da lom – a nyelv hez és a nyelv hasz ná lat hoz kap cso ló dó 
in téz mé nye ken ke resz tül – be le nyúl a szub jek tum ba. Ez is me ret el mé le ti sí kon fel ve tet te 
a nyelv és vi sel ke dé sen be lül a nyel vi ki fe je zés és a vi sel ke dés ál lan dó su lá sá nak együt-
tjárását. a „meg ér tés” és a „rá ha tás” prob le ma ti ká ját. A vi sel ke dést kö ve tő fo ga lom el sa-
já tí tás és -használat per for matív és per lokú ciós tech ni kái, a nor ma tív nyelv já té kok, a 
tu do mány-já ték (game of sci ence) mint cso port di na mi kai gya kor lat, a tu dás el len őr zé sé-
nek is me ret kri ti kai mód sze rei mel lé he lyez te a kom mu ni ká ci ós kö zös ség nek va ló meg-
fe le lés tech ni ká it. Ez zel szem ben a ha gyo má nyos is me ret kri ti kai juszti fiká ció – még az 
igaz-ha mis di men zi ón túl me nő ese tek ben is – mód sze re it olyan el len őr zé si el já rá sok hoz 
kö töt te, me lyek pro ce durális lé pé sei és nor ma tív el já rá sai a tárgy nak va ló meg fe le lés és 
a tár gyon va ló ma ni pu lá ció kon tex tu sá ban mo zog tak.

Aus tin ma ga fel is mer te az „igaz-ha mis” kri té ri um elég te len sé gét/kor lá to zott sá gát, 
és azt, hogy a nyelv hasz ná lat tör té ne ti jel le ge a per for matívák nyelv hasz ná la ti sza-
bá lya it va ló já ban a kul tú ra füg gő nyel vi és tár sa dal mi in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban 
rel a tivizál ja. A

Meg pa ran cso lom, hogy (P); Elő írom, hogy (P); Ki ne ve zem (X-et, P-nek)
nyil ván va ló an az ak tu sok nak meg fe le lő tár sa dal mi és ha tal mi in téz mé nyek pár hu za-

mos lé te zé sét fel té te le zi. Ez a gon do lat je len eset ben oda ve zet, hogy a kon statív és 
per for matív igék le xi kai szám ba vé te le és a kul tu rá li san lé te ző kons ta tá ló és per for matív 
ak tu sok össze ve té se mond va la mit egy kom mu ni ká ci ós kul tú rá ban a nyel vi leg ar ti ku lál-
ha tó, ki nyil vá nít ha tó, propozi cionális tar tal mak és a nem nyel vi esz kö zök kel ki fe jez he tő 
per for matív meg nyil vá nu lá sok adott kor be li vi szo nyá ról. Ké zen fek vő nek tű nik, hogy az 
in téz mé nye sült vagy leg alább egy kö zös sé gen be lül je len tés sel bí ró sza vak kal, gesz tu-
sok kal, szim bó lum hasz ná lat tal ki fe jez he tő per for matív ak tu sok kö re jó val tá gabb, mint a 
szű ken vett nyel vi per for matíváké: az egyes ak tu sok hoz önál ló sult nyel vi ter mi nus ként 
„de di kált” ki fe je zé se ké, me lyek elő adá sá val, ki mon dá sá val „csi ná lunk valamit”.21 Aus-
tin – és őt kö vet ve Sear le – egyik alap ve tő ész re vé te le az a meg kü lön böz te tés, mely a 
mon dat és a ki je len tés vagy meg ál la pí tás (state men t) kö zöt ti ha tár vo nal ként meg húz ha-
tó, és ami va ló já ban egy be széd szi tu á ci ó ban ki mon dott, sza vak kal ki fe je zett cse lek vés-
sé tesz egy ál lí tást vagy egy pa ran csot. Az, hogy a mon dat propozi cionális tar tal má val 
szem ben a ki mon dás ra, ki fe je zés re (ut ter ance) kon cent rá lunk, ma ga után von ja P és az 
olyan szó be li meg nyil vá nu lá sok meg kü lön böz te té sét, mint

Ál lí tom, hogy P vagy Meg ál la pí tom, hogy P.
A „je len tő-kons ta tá ló” és a „propozi cionális” ak tu sok meg kü lön böz te té se a per for matí-

vak tól fel ve tet te azon ban azt a prob lé mát, hogy szin te min den nyel vi meg nyil vá nu lás nak 
egy fe lől le het, más fe lől van a pusz ta lokú ción túl me nő ha tá sa, illokú ciós, per lokú ciós stb. 
ere je.22 Ez nyil ván va ló an prob le ma ti kus az olyan imp li cit fi gyel mez te tő vagy fe nye ge tő 
jel le gű meg nyil vá nu lá sok pusz tán nyelv re kor lá to zó dó ér té ke lé sé nél, mint

Benedek András  Tudás és normativitás

 21  A „per for matívákat” a gram ma ti ka i lag is meg szo rí tott per for matív igék kö ré nél szab hat juk tá gabb ra, de va la-
mi lyen mó don el kell ha tá rol nunk őket a „tet sző le ges nyel vi meg nyil vá nu lás tól”, an nak el le né re, hogy erős 
ér vek szól nak amel lett, hogy min den nyel vi meg nyi lat ko zás ban fel fe dez he tő va la mi lyen mér té kű illokú ciós 
erő. A be széd ak tus-el mé let egyik inherens prob lé má ja ép pen e ha tá rok ki je lö lé se, s a per for matívák le xi ká-
lis szám ba vé tel éhez az elő adók nyel vi kom pe ten ci á ján túl me nő el mé le ti fo gó dzók fel mu ta tá sa.

 22  Sear le, Aus tin nyo mán, nem utol só sor ban azért vett fel az illokú ciós erő mel lé to váb bi a kat, hogy a kom mu ni-
ka tív „cse lek vé sek” együt tes ha tá sát ele me i re bont va vizs gál ha tó vá te gye. A ki je len tő ak tu sok (assertives), 
me lyek „meg mond ják, ho gyan van nak a dol gok” és az uta sí tá sok (di rec tives), me lyek meg pró bál nak má so kat 
rá ven ni ar ra, hogy csi nál ja nak va la mit, az ér zel mek és at ti tű dök ki fe je zé se (ex pres sives), a köz lés sel vég re haj-
tott nyi lat ko za tok (de clar a tives) és el kö te le zé sek (com mis sives) ál ta lá ban együt t, egy ak tus ban, vagy kom bi nál-
tan for dul nak elő. Té mánk szem pont já ból a fon tos az, hogy az így el kü lö ní tett ak tus tí pu sok nyel vi ki fe je zé si for-
má it és pszi cho ló gi ai ha tá su kat, tár sa dal mi erő ként ér tel me zett mű kö dé sü ket kor re lá ci ó ik alap ján vizs gál hat juk.
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A ku tya hara p!; Me gállj Te…!; vagy Jó lesz, ha csönd ben ma radsz!
Ám ha meg for dít juk és ál ta lá no sít juk azt az ész re vé telt, hogy nem min den – akár 

csak nyel vi leg ki fe jez he tő – fi gyel mez te tés, ké rés vagy fe nye ge tés hoz ha tó exp li cit 
per for matív alak ra, ak kor ah hoz a ké zen fek vő meg ál la pí tás hoz jut ha tunk, hogy a 
be széd, írás és ál ta lá ban az in for má ció tar tal mat (is) köz lő ak tu sok szé le sebb kö rén 
be lül vizs gál ha tók ér tel me sen az ál lan dó sult je len tés hor do zó, in téz mé nye sült és a 
kom mu ni ká ci ós kö zös ség re ak tív ha tást gya kor ló ki fe je zés for mák. Ter mé sze te sen 
tö re ked he tünk ar ra, hogy a nyel vi ér te lem ben vett per for matív ak tu so kat szi go rú an 
az ún. exp li cit per for matívák, pl. a propozi cionális tar ta lom mal ren del ke ző egyes 
szám el ső sze mé lyű, ak tív, je len ide jű, ki je len tő mó dú, „per for matív igék” kö ré re 
kor lá toz zuk. Más nyel vi esz kö zö ket (is) hasz ná ló ak tu sok, sőt akár nyel vi esz kö zö-
ket nem hasz ná ló cse lek vé sek is ki fe jez he tik ugyan azt, amit exp li cit nyel vi per for-
matívákkal ki tu dunk fe jez ni, csak hogy ezek – ép pen eb ben a – szi go rú ér te lem ben 
nem per for matív nyel vi ak tu sok.

A tu dást kon sti tuáló kom mu ni ká ci ós ak tu sok ana li ti kus vizs gá la ta irá nyá ban az 
egyik ki in du ló hi po té zi sünk a be széd ak tus-el mé let ta nul sá ga i ra épít ve ép pen az 
le het, hogy a nyel vi leg ál lan dó sult per for matívák kö rül ha tá ro lá sa „kül ső”, a nyel ven 
kí vü li in téz mény- és tár sa da lom tör té ne ti vizs gá ló dá so kat követel.23 Az „elő re meg-
for mált ság” ér tel me zé se nyel ven kí vü li eset ben, ép pen a kom mu ni ká ció el mé le ti 
pa ra dig ma vál tá sok ál tal hang sú lyo zot tan, min dig for má lis, szim bo li kus és in téz mé-
nyes ke re te ket fel té te lez. A tu dás fo ga lom ho ri zon tá lis ki ter jesz té se ese tén ezért 
tesz te lés re szo rul a (T= I2H) kö ve tel mény rend szer szük sé ges sé ge és elég sé ges sé-
ge. A juszti fiká ció in téz mé nyes ke re tei kö zül ké zen fek vő elő ször a jo gi juszti fiká ció 
ese te it ana li ti ku san vizs gál ni.

GET TIER-FÉLE EL LEN PÉL DÁK JO GI KON TEX TUS BAN

Te gyük fel, hogy O. J. Simp son vi lág szer te vissz han got kel tő ügyé ben az egy han-
gú an sza va zó es küdt szék egy S

1 
tag ja úgy vé li, O. J. Simp son bű nös fe le sé gé nek 

és fe le sé ge ba rát já nak meg gyil ko lá sá ban. Fo gad juk el, hogy a per ben be mu ta tott 
bi zo nyí té kok az éssze rű ké telyt messze ki zá ró an bi zo nyít ják, hogy a per so rán O. J. 
ál tal fel pró bált kesz tyű ben kö vet ték el a két gyil kos sá got. Fo gad juk el, hogy bár a 
kesz tyű kis sé ki csi volt Simp son ke zé re, a vád nak si ke rül az es küd tek, így S

1 
szá má-

ra is meg győ ző en bi zo nyí ta nia, hogy a kesz tyű Simp son ke zén volt. A tár gya lás ered-
mé nye ként S

1 
tár sa i val egyet ér tés ben ar ra a meg győ ző dés re jut, hogy O. J. Simp son 

elő re meg fon tolt szán dék kal meg öl te volt fe le sé gét, Nicole-t.
Le gyen a P

1 
ál lí tás az, hogy

(P1) Az öl te meg elő re meg fon tolt szán dék kal Nicole Brown t, aki nek a ke zén a 
tett el kö ve té se kor a kesz tyű volt.

Ek kor a fen ti ek ér tel mé ben
(1) S

1 
hi szi, hogy P

1

és
(2) S

1
 szá má ra juszti fikált, hogy P

1
.

 23  Feltéve, hogy nem szo rít ko zunk a szi go rú ér te lem ben vett exp li cit nyel vi per for matívákra. E meg szo rí tás 
ese tén ad ha tunk ter mé sze te sen Aus tin meg kö ze lí té sé nek leg in kább prob lé ma men tes ér tel me zést. Azon-
ban a meg szo rí tás ára, hogy ez zel „ki dob juk” a fel ve tett ér tel mes és nyel vi szem pont ból is ér de kes prob lé-
mák zö mét.
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Kép zel jük el azon ban, hogy a két gyil kos ság egé szen más képp és más in dí té kok 
alap ján tör tént, mint ahogy azt a vád az ál ta lunk is mert ver zi ó ban pre zen tál ta. Simp son 
volt fe le sé gé nek ba rát já val kö zös ká bí tó szer ügy le tet szer ve zett, amit Nicole fel fe de-
zett, ezért ba rát ja, Ron Gold man el tet te láb alól. O. J. ezt lát va meg sza ba dult a ve szé-
lyes üz let társ tól. A tett hely szí nét a drog maf fia igye ke zett el ren dez ni, me ne kü lés re biz-
tat va Simp son t. A hely szí nen nem ma radt több re ide jük, mint hogy sze re lem fél tés ből 
el kö ve tett gyil kos ság lát sza tát kelt sék, majd rend őr sé gi kap cso la ta i kat fel hasz nál va, 
nyo mo za ti hi bák el kö ve té sé re, köz tük an nak a ké sőbb meg ta lált kesz tyű nek az el he lye-
zé sé re ve gyék rá be épí tett em be re i ket, mely ben nem Simp son, ha nem Nicole ba rát ja, 
Gold man kö vet te el Nicole sé rel mé re a gyil kos sá got. A ha tó sá gi el fo gult ság utó lag 
meg konst ru ált gya nú já val így akar tak kel lő en jó esé lyt biz to sí ta ni Simp son nak ah hoz, 
hogy fe dez ze – sa ját ér de ké ben is – a maf fia üzel me it.

A tár gyalt eset ben így (1) és (2) mel lett (3) is tel je sül, bár nem Simp son öl te meg volt 
fe le sé gét, ha nem Gold man. Mint hogy a tett el kö ve té se kor a kesz tyű az ő ke zén volt,

(3) P
1 
igaz.

An nak el le né re azon ban, hogy ezek sze rint I2H, sőt I2H’ mind há rom fel té te le tel je-
sül, még sem mon da nánk, hogy amit S

1 
akár

(T) ,
akár
(T’) 
ál lí tá sa kor tud ni vél, az tény le ges tu dás, mely meg fe lel a va ló ság nak, hi szen S

1 
azt 

gon dol ja, hogy a kesz tyű O. J. Simp son ke zén volt és ő öl te meg Nicole-t.
Get tier-nél két fon tos meg jegy zés egé szí ti ki a fen ti tu dás de fi ní ció tár gya lá sát:
„Elő ször,
[M1] az ‘iga zol tan’ szó azon ér tel mé ben, amely ér te lem ben S-nek P-re vo nat ko zó 

iga zolt hi te szük sé ges föl té te le an nak, hogy S tud ja, hogy P, va la ki iga zol tan hi het 
akár egy ha mis ki je len tés ben is.

Má sod szor,
[M2] bár mely P ki je len tés re, amennyi ben P-ből kö vet ke zik Q, és S iga zol tan hi szi 

azt, hogy P, és P-ből Q-ra kö vet kez tet, va la mint Q-t e kö vet kez te tés ered mé nye kép-
pen fo gad ja el, ak kor S iga zol tan hi szi azt, hogy Q.” (Gettier 1995, 231–232.)

Már most te gyük fel, hogy az es küdt szék egy S
2 
tag ja úgy íté li meg, hogy csak azt 

si ke rült iga zol ni, hogy a kesz tyű an nak a ke zén volt, aki meg öl te Nicole Brown t. No ha 
et től füg get le nül, S

1
-el egyet ér tés ben bi zo nyí tott nak te kin ti, hogy ez O. J. Simp son 

volt, úgy vé li, hogy ar ról fo gal munk sinc s, hogy a kesz tyű raj ta volt-e Ron Gold man 
meg gyil ko lá sa kor.

Le gyen a P
2 
ál lí tás az, hogy

(P2) A kesz tyű O. J. Simp son ke zén volt Nicole Brown vagy Ron Gold man meg-
gyil ko lá sa kor.

S
2 
ész re ve szi: ab ból, hogy a kesz tyű O. J. Simp son ke zén volt Nicole Brown meg-

gyil ko lá sa kor, lo gi ka i lag kö vet ke zik P
2
, és a vád ér ve lé sé vel egye ző en le is von ja a P

2 

következtetést.24 Mint hogy az el ső ál lí tást S
1
-el egyet ér tés ben juszti fikált nak te kin ti, 

és el is hi szi, [M2] ér tel mé ben szá má ra P
2
 is juszti fikált.

Ha te hát fel tesszük, hogy a kesz tyű már va ló ban O. J. Simp son ke zén volt Ron 
Gold man meg gyil ko lá sa kor, ak kor P

2 
ki elé gí ti S

2 
szá má ra az iga zolt igaz hit hár mas 

kö ve tel mény rend sze rét, hi szen  tel je sül.

Benedek András  Tudás és normativitás

 24  A p ál lí tás lo gi ka i lag imp li kál ja p∨ q-t.
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Még is, alig ha mon da nánk, hogy S
2 
tud ja, hogy P

2
, hi szen az ál lí tás, hogy a kesz-

tyű O. J. Simp son ke zén volt Nicole Brown meg gyil ko lá sa kor, ha mis, an nak pe dig 
S

2 
a leg tel je sebb mér ték ben tu da tá ban van, hogy „fo gal ma sinc s”, hol volt a kesz tyű 

Gold man meg gyil ko lá sa kor.
Mind két pél da jól mu tat ja, hogy meg le he tő sen könnyen elő áll hat olyan jo gi szi tu á-

ció, mely ben az iga zolt igaz hit hár mas kö ve tel mény rend sze re ki elé gít he tő, ám elég-
sé ges nek – a jo gi ér te lem ben vett tu dás szem pont já ból – nem te kint he tő.

Mind ez olyan, a Get tier-prob lémák kap csán tár gyalt is me ret el mé le ti prob lé mák hoz 
ve zet, mint ami lye ne ket ak kor ka punk, ha a kü lön bö ző tu dás tí pu sú , il let ve  ki fe je zé-
sek ben P he lyé be he lyet te sít jük, va gyis ‘S tud ja, hogy’ elő tag gal lát juk el az aláb bi 
ki je len té se ket:

(P3) Elő re meg fon tolt szán dék kal el kö ve tett em ber ölés bűn tett ében bű nös, aki nek 
a ke zén a tett el kö ve té se kor a kesz tyű volt.

(P4) Simp son elő re meg fon tolt szán dék kal meg öl te Nicole Brownt vagy Ron 
Gold man t.

(P5) Ha Simp son bű nös Nicole Brown vagy Ron Gold man meg gyil ko lá sá ban, 
ak kor kár té rí tést kell fizetnie.25

Mint hogy a pro ce durális ér te lem ben vett és köz ve tett bi zo nyí té ko kon ala pu ló jo gi 
juszti fiká ciót alig ha vi tat ha tó an jel lem zi Get ti er [M1] meg kö té se, [M2] pe dig egye ne-
sen ve zet szá mos jo gi lo gi kai prob lé má hoz, a fen ti pél dák – mi köz ben re mél he tő en 
el ke rü lik a mes ter kélt ség vád ját – azt tá maszt ják alá, hogy a Get tier-féle el len pél-
dák kal va ló in téz mé nyes együtt élés ter mé sze tes a jo gi kon tex tu sok ban (Be ne dek 
1998], 60–61).

ANA LI TI KUS TU DÁS EL MÉ LE TEK ÉS A NOR MA TÍV 
ILLOKÚ CIÓS AK TU SOK

Get ti er el len pél dái má ra több tu dás el mé le ti is ko lát hív ták élet re, mint ahány nyil-
ván tar tott „get ti oló gus” akad. A meg ol dás kí sér le tek sa ját prob lé má i kat ge ne rál va 
önál ló is me ret el mé le ti ku ta tá si prog ra mok ká vál tak, me lyek mind egyi ke több-ke ve-
sebb tisz te let ben tart ja a má si kat, tu do má sul vé ve, hogy a prob lé mát az (is) csak 
„bi zo nyos vo nat ko zás ban” old ja meg. Csak a főbb tí pu so kat so rol va, van nak Arm-
strong- és Gold man-féle meg bíz ha tó sá gi mód sze rek (Armstrong 1973; Gold man 
1979), van nak Swain-féle és Gold man má so dik meg ol dá sa sze rin ti meg bíz ha tó sá gi 
és re le van cia kri té ri u mok (Swain 1981; Gold man 1979), to váb bá az ún. re le váns 
té ve dé sek ki zá rá sá ra épü lő mód sze rek (Cohen 1977; Chisholm 1973). Kü lön cso-
por tot ké pez nek a meg sem mi sít he tő sé gi és ér vény te le nít he tő sé gi kri té ri u mok ra 
épü lő meg ol dá sok (Lehrer–Paxson 1969; Swain 1974), a kon trafak tuális, inter nal-
ista és exter nal ista kondi cionális tu dás el mé le tek (Goldman 1980, Noz ick 1981), s 
a ha zai iro da lom ban is is mert Gold man-féle ok sá gi el mé let (Goldman 1995). A 
ko ránt sem tel jes sor foly tat ha tó, s író dik ma is. A leg több meg ol dás kí sér let jo gi, és 
a köz ve tett tu dás kom mu ni ka tív kon tex tu sa i ban ér tel me zés re vár, no ha szá mos 
el mé let nek, így pél dá ul a re le váns té ve dé sek ki zá rá sá ra tö rek vő meg ol dá sok nak a 

 25  A fen ti kér dé sek tisz tá zá sa, az íté le tek ún. ek vi va len ci ás kö vet kez te tés ként va ló Solt-fé le lo gi kai rep re zen tá ci ó ja 
a jo gi ter mé sze tű Get tier-prob lémák ese té ben több dön tő kér dés ben is hasz nál ha tó a rej tély meg ol dá sá ra. (Az 
ek vi va len ci ás kö vet kez te tés mint rep re zen tá ció ki küsz öbö li, hogy a p ∨ q ál lí tást klas  szi kus lo gi kai esz kö zök kel 
a ¬p ⊃ q kondi cionálissal ír has suk fel.) A bí rói íté let ér vé nyes sé gé nek lo gi kai prob lé má i val és az íté le tek ek vi va-
len ci ás kö vet kez te té sek for má já ban va ló rep re zen tá ci ó já val kap cso lat ban vö. Solt 1996, II. köt. X., XII. fej.
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jo gi vo nat ko zá sai már is me ret el mé le ti ge ne zi sük ben is jól lát ha tó an je len voltak.26 
Az aláb bi meg jegy zé sek csu pán ar ra vál lal koz nak, hogy né hány is mer tebb össze-
füg gés ben je lez zék, mi lyen prob lé mák kal szem be sül az ez irá nyú ku ta tás.

A nor ma tív köz lé sek és a desk rip tív tar tal mú tény meg ál la pí tás ok prob lé má ja a po zi-
ti vis ta be ál lí tott sá gú is me ret el mé let nek és a tör té nel mi-tár sa dal mi ori en tá ci ó jú tu do-
mány el mé le ti meg kö ze lí té sek nek a sze mé ben a nor ma tív íté le tek ér vé nyes sé gé nek 
mi ben lét ét és a juszti fiká ció mód ját fir ta tó né zet el té ré sek kö zép pont já ban áll. A nor ma-
tív sza bá lyok ból és tény ál lás ok ból ál ló, ún. „ve gyes” íté le te ket a nor ma tív illokú ciós 
ak tu sok le író el mé le te el le né re a klasszi kus for má lis lo gi ka sze rint nem te kint het jük 
ér vé nyes nek (ld. Var ga 1971; 1982; 1992, vö. Solt 1996, II. köt. 287–295).

A lo gi kai ér vé nyes ség nek és a jo gi ér vé nyes ség nek mint tu dás for má ló té nye zők-
nek a szét vá lasz tá sa ugyan ak kor biz to sít ja a le he tő sé get ar ra, hogy kri ti kai vizs gá lat 
tár gyá vá te gyük a tu dás ra apel lá ló ál lí tá sok juszti fiká ciójában sze re pet ját szó té nye-
zők pro ce durális reprezen tá cióját.27 A lo gi kai és jo gi nor mák együt tjáró ám el kü lö ní-
tett sze re pé nek tisz tá zá sa  ar ra kény sze rí ti az ér vé nyes jo gi íté let kép vi se lő it, hogy 
(i) nor ma ként ide a li zált ma xi má lis tu dás igénnyel exp li cit ar ti ku lá ci ó ját ad ják a jo gi 
nor mák ér vé nyes sé gét be fo lyá so ló összes té nye ző nek, és (ii) nor ma tív kö ve tel mény-
ként tu da to sít sák az íté let és a fel men tés fel tét ele it rep re zen tá ló té nyek együt tes 
kri ti kai ana lí zi sét. Fel men tő íté let ugyan is egy ha-ak kor szer ke ze tű lo gi kai kö vet kez-
te tés pre misszá i nak cá fo la tá ból ön ma gá ban nem kö vet ke zik. Ezért vagy a lo gi kai 
össze füg gé se ket kell szi go rí ta ni, vagy az imp li cit pre misszá kat kell exp likál ni. Ezt ma 
a dön tés tá mo ga tó és a jo gi nor mák mo del lá lá sát biz to sí tó szá mí tó gé pes esz kö zök 
fej lesz té se mód szer ta ni lag, jog el mé le ti leg és gya kor la ti lag is ki vi te lez he tő vé te szi. 
Az ér vé nyes ség for rá sá nak a lo gi kai ele mek kri ti ká ját is ma gá ban fog la ló ref lex ív 
vizs gá la ta le he tő vé te szi, hogy a jo gi nor mák és tény le írás ok meg fo gal ma zá sa kor 
ne há rít suk for má li san a jo gi íté let ér vé nyes sé gé ért a lo gi kai nor mák ra a fe le lős sé-
get, mi köz ben lát ha tó vá tesz zük, hogy mi lyen episztemikus ér te lem ben te kint he tők 
a lo gi kai nor mák a jo gi íté le tek nél kü löz he tet len (vagy ép pen fi gye lem be sem vett) 
tudáskon sti tuáló össze te vő jé nek.

Ha son ló konk lú zi ók meg fo gal ma zá sa for dí tott irány ban is le het sé ges, bár a ki ta po-
sott út hi á nyá ban ez jó val prob le ma ti ku sabb. A lo gi kai nor mák ér vé nyes sé ge ugyan 
kap cso lat ba hoz ha tó az ar gu men tá ció jo gi nor má i nak ki ala ku lá sá val és meg szi lár-
du lá sá val, az ál lí tás cá fo la ta azon ban csak ak kor ér de kes, ha el tud juk fo gad tat ni a 
gon do la tot, hogy egy lo gi kai igaz ság vagy azo nos ság ér vé nyes sé gé nek for rá sa kul-
túr tör té ne ti leg egy nor ma és egy – hoz zá kap cso ló dó, akár jo gi ter mé sze tű – in téz mé-
nye sült kom mu ni ka tív el já rás le he tett. Az ana li ti kus is me ret el mé let ta la já ról ki in du ló 
to váb bi vizs gá la tok tár gya ezért e hi po té zis alá tá masz tá sa vagy cá fo la ta le het.

A Searle–Vanderveken-féle illokú ciós be széd ak tus-el mé let meg kü lön böz te ti a 
nor ma tív be széd ak tu sok ál lí tás tar tal mát, és pél dá ul a fel szó lí tá sok vagy pa ran csok 
„ér vény ben lé tét”, va la mint a be széd ak tus si ke res sé gé nek kri té ri u ma it le író metaál-
lítá sokat (ld. Searle–Vanderveken 1985, 21–29.). Mind két meg ol dás nak fi gye lem re 
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 26  Ilyen tö rek vés volt pél dá ul az iga zo lás és a va ló szí nű sí tés jo gi fo gal mát e fo gal mak ma te ma ti kai je len té sé-
től kö vet ke ze te sen meg kü lön böz te tő Cohené (1977).

 27  Pl. a kondi cionális jog sza bály ok lo gi kai rep re zen tá ci ó já ban a „ha-akko r”- nak meg fe le lő ki je len tés-lo gi kai 
kondi cionálist több fé le kép pen is szi go rít hat juk. Meg kö ve tel het jük, hogy lo gi kai nor ma ként bikondi cionális 
rep re zen tál ja a jo gi íté let ös  szes, jo gi té nye zőt kép vi se lő elég sé ges és szük sé ges fel té tel ét, vagy szi go rít-
hat juk az ér vé nyes kö vet kez te tés re le van cia kri té ri u ma it a klas  szi kus kö vet kez mény fo ga lom nál erő sebb, 
az illokú ciók mo dell el mé le té ben is al kal maz ha tó, erős sze man ti kai kö vet kez mény re lá ci ók be ve ze té sé vel. 
Az előb bi Solt Kor nél meg ol dá sá nak lé nye ge (Solt 1996, II. köt. X., XII. fej.).
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mél tó elő nye, hogy a cím zet tek, il let ve a be széd ak tu sok részt ve vői szem pont já ból 
episztemikus szi tu á ci ók ba he lyez he tő vé te szi az ér vé nyes sé get és a juszti fiká ciót 
egy aránt tár sa dal mi lag köz ve tí tett is me ret ként rep re zen tá ló metaál lítá sokat. Emel-
lett le he tő vé te szi a nor mák fel szó lí tó ere jé nek, il let ve a nor ma tív be széd ak tu sok 
si ke res vol tá nak tu dás ér té kű is me ret ként tör té nő ér té ke lé sét. Az utób bi ered mény 
nem csak az ana li ti kus tu dás fo ga lom kri ti ká ját gaz da gít hat ja, hoz zá já rul hat a nor ma-
tív tu dás tar tal mak elem zé sé hez is. Az illokú ciós ak tu sok és a deon tikus nor má kat rep-
re zen tá ló metaál lítá sok se gít sé gé vel nyo mon kö vet he tő a szub jek tum mint cím zett 
a tu dás de fi ní ci ó ban sze rep lő juszti fiká ciós kö ve tel mény in dex pa ra mé te re i ben. Ez az 
in téz mé nyes juszti fiká cióban részt ve vő be széd ak tu sok sze rep lői vagy pél dá ul egy 
há ló za ti kör nye zet ben vég re haj tott írás ak tus cím zett jei ese té ben a ha gyo má nyos 
for ma liz mu sok nál tá gabb te ret nyújt a jog alany, a hi te les ség és az in téz mé nyes 
té nyek, il let ve a kom mu ni ká ci ós nor má kat kép vi se lő sza bá lyok és íté le tek vi szo-
nyá nak is me ret el mé le ti és sze man ti kai elem zé sé hez. A meg kö ze lí tés ter mé sze tes 
mó don kí nál ja a le he tő sé get az I2H, il let ve az I2H’ tu dás kon cep ció nor ma tar tal mak ra 
tör té nő ki ter jesz té sé re, nem csak a jog, ha nem ál ta lá ban a nor mák te rü le tén. A nor-
mák nak ugyan is eb ben a fel fo gás ban úgy tu dunk meg fe lel tet ni metaál lítá sokat, hogy 
azok sze man ti ka i lag meg őr zik a nor ma tar ta lom nor ma tiv itását, s kü lön vá laszt ha tó vá 
te szik a per for matívák nyel vi (sze mé lyes, bel ső) kész te tést és in téz mé nyes (kül ső) 
kö te le zett sé get kép vi se lő té nye ző it. Mint hogy ek kor az „S tud ja, hogy N” a szub jek-
tum és az (N) nor ma tar tal mat ki fe je ző metaál lítás kö zöt ti re lá ci ó ként je le nik meg, 
ma ga a re lá ció egy szer re kép vi se li a nor ma tív szi tu á ció ob jek tív és szub jek tív ele me-
it. Vissza te kint ve a juszti fiká ció (2), (2’) (2a) és (2*) alat ti, vagy pél dá ul az (1)-sz er in ti 
vé le ke dés el fo ga dá sa ként, meg győ ző dés ként, il let ve vé le lem ként va ló ér tel me zé si 
le he tő sé ge i re, az ér tel me zé si szin tek és le he tő sé gek in kább a for ma liz mus sok ré-
tű sé gé nek, mint egyet len uni ver zá lis for ma liz mus kény sze ré nek igé nyét mu tat ják. 
Al kal mat ad nak pél dá ul olyan össze füg gé sek elem zé sé re is, me lyek az elő írás sze-
rin ti kom mu ni ká ci ós el já rás be tar tá sá ból adó dó juszti fiká ciós erőt vizs gál ják nor ma tív 
kom mu ni ká ci ós in ter ak ci ók ban.

Eb ből a szem pont ból fi gye lem re mél tó (2), (2’) és (2*) nor ma tív kon tex tus ban ki bon-
ta ko zó kü lönb sé ge. Míg (a szub jek tum ra tör té nő uta lást nél kü lö ző)

(2*) J(P)
eset leg az es küdt szék dön té sé nek, vagy egy ér vé nyes, meg nem fel leb be zett és 

ki hir de tett íté let nek fe lel het meg, ad dig (2) és (2’) szi go rú an a szub jek tum hoz kö ti a 
juszti fiká ciót. A P tény le írás S szá má ra tör té nő juszti fiká cióját ki fe je ző

(2) J
S
 (P)

azon ban, az S meg is me rő alany P-be ve tett hi té nek juszti fiká cióját ki fe je ző
(2’) J

S
 (H

S
 (P))

kö ve tel ménnyel szem ben, a P ál lí tás – eset leg jo gi ér te lem ben vett – tar tal má nak 
vagy in terp re tá ci ó já nak juszti fiká cióját je len ti, így ma gá ban fog lal ja az ál lí tás je len-
té sé nek meg fe le lő tény ál lás juszti fiká ciójá nak prob lé má it. Ez zel S szem pont já ból 
ref lek tor fény be ál lít ja a tény ál lás ok juszti fiká ció ja, va la mint a vé lel mek juszti fiká ció ja 
kö zöt ti kap cso la to kat. E kap cso la tok kö ve tel mé nyei kö zé so rol ha tó a tény ál lás ok és 
bi zo nyí té kok pro ce durális pre zen tá ci ó ja, a ta nú val lo más ok köz lé si, az íté le tek köz zé-
té te li sza bá lyai, a hi te les ség bi zo nyí tá sa és iga zo lá sa. Mint hogy a tény ál lás ok juszti-
fiká ció ja mel lett a vé lel mek per for matív köz lé si ak tu sok kal tör té nő alá tá masz tá sa az 
er re vo nat ko zó illokú ciók si ke res sé gé től is függ, az ér vé nyes ség kér dé se fel ve ti a 
si ke res köz lés ér tel me zé sé nek prob lé má it.



176

NOR MA TÍV TU DÁS ÉS AZ ANA LI TI KUS FOR MA LIZ MUS

Elő ször is fi gye lem re mél tó, hogy a nor mák (pél dá ul a kér dé sek kel el len tét ben) 
nyel vi leg mennyi re könnyen si mul nak be le az I2H tu dás kon cep ció és a Get tier-féle 
el len pél dák prob lé ma kö ré be:

Min den to váb bi nél kül mond ha tom, hogy „tu dom, hogy tá vo zás előtt a gé pet le kell 
kap csol ni”; „tu dom, hogy kí vá na tos a höl gyek nek szé pe ket mon da ni”, s ren ge teg hét-
köz na pi kon tex tus hoz ha tó élet hely ze tek re, me lyek ben ál lít ha tó, hogy „S tud ja, hogy 
az e-mai l-t el kell kül de nie”, meg vizs gál ha tó, hogy „S tud ja-e, hogy ti los a tűz fa lon 
be ha tol ni”, vagy hogy „nem sza bad a köz íz lést sér tő tar tal mat szol gál tat ni”.

Nyil ván va ló nak tű nik, hogy ami kor ilyen kér dé se ket te szünk fel, jól el kü lö nít he tő az 
eset, ami kor N egy va ló di nor ma tar ta lom, és az, ami kor ehe lyett egy ér vé nyes nor ma 
fenn ál lá sá nak té nyét le író ál lí tás ról be szé lünk. Ami kor azt kér dez zük, „tu dod-e, hogy 
tar to zol?” vagy ami kor ilye ne ket hal lunk, „a tör vény ér tel mé ben ti los a köz íz lést sér tő 
tar tal mat szol gál tat ni”, ak kor nem egy ál lí tás tu dá sá ról, még csak nem is egy tény-
ál lás is me re té nek kér dé sé ről van szó, ha nem az egyik eset ben a „bel ső kel l”, mint 
nor ma tar ta lom (con tent) is me re té ről, a má sik ban a nor ma tív illokú ciós ak tus ránk 
vo nat ko zá sá ról, a „kül ső kel l”, a pa rancs, a kö te le zett ség, a til tás vagy meg en ge dés 
ér vé nyes sé gé nek el- és fel is me ré sé ről be szé lünk. Az az: ha for má li san „OA” je lö li a 
„kö te le ző az A ak tus” for má ban ki mond ha tó (N) nor ma tar tal mat, az egyik eset ben

(T
N
) ,

nor ma tív tu dás tí pu sú (T
N
-típusú), a má sik ban

(T
I
) ,

illokú ciós tu dás tí pu sú (T
I
-típusú) ál lí tá so kat teszünk.28 Míg az előb bi ese té ben 

a nor ma tar ta lom ál tal elő írt köz vet len cse lek vé si kö te les ség tu da tá ban va gyunk, 
ad dig a má so dik eset ben azt a spe ci á lis illokú ciós tí pu sú elő írást is mer jük vagy nem 
is mer jük, mely azt mond ja, hogy a nor ma te rü le ti, idő be li, sze mé lyi és tár gyi ha tá lya 
kö ré ben ér vé nyes nek („V”) kell te kin te ni („O”) az adott kö te le zett sé get. Úgy tű nik, leg-
alább is a sze mély re szó ló kö te le zett sé gek és pa ran csok ese té ben itt a nor má kat, s 
eset leg az ér vé nyes ség és az el fo ga dás kér dé se it is a szub jek tum vo nat ko zá sá ban 
a for ma liz mus ke re te in be lül ér dem ben le het és kell is rel a tivizál ni.

Ez for má li san ke zel he tő vé te szi az olyan, a szub jek tum sze mé lyes tu dá sa szem-
pont já ból in kább episztemikus, a kül ső kö te le zett ség is me re te szem pont já ból in kább 
noetikus kom mu ni ká ci ós szi tu á ci ók ban a juszti fiká ció ana lí zi sét, mint ami lyen pél-
dá ul a „most már ki kap csol hat ja a szá mí tó gé pet” exp li cit nyel vi meg en ge dés. Az 
ál lan dó sult, sőt in téz mé nye sült nyel vi per for matí va, bár szin tak ti ka i lag és lo gi ka i lag 
nem szi go rú (apodik tikus jel le gű) elő írás, ám ese té ben még is lé nye ges, hogy rep-
re zen tál ni és meg kü lön böz tet ni tud juk azon imp li cit kész te tés is me re tét, hogy a 
szub jek tum nak tech ni ka i lag nem igen van más éssze rű cse lek vé si le he tő sé ge, mint 
ki kap csol ni a gé pet, szem ben mond juk an nak a kül ső mun ka he lyi kö te le zett ség nek 
a tel je sí té sé vel, mely sze rint ezt meg is kell ten nie.

Amennyi ben ezt el is mer jük, el fo gad juk azt, hogy a T, il let ve a T’ ter mi nu sok exten-
z iójába, s így T(-), T’(-) üre sen ha gyott ar gu men tu má ba nem csak ál lí tá sok, ha nem 
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 28  Ter mé sze te sen ha son ló meg kü lön böz te té sek te he tők az A ak tus til tá sát, il let ve meg en ge dé sét ki fe je ző 
FA és PA ki fe je zé sek ese té ben, ahol T

N
-nek

, il let ve , míg T
I
-nek

, il let ve  
fe lel meg. Mint hogy a nor ma tar tal mak kö zött fenn ál ló deon tikus lo gi kai kap cso la tok se gít sé gé vel a til tás 
és a meg en ge dés kö te le zés sel ki fe jez he tő, ele gen dő az ún. „O-alapú” for ma liz must vizs gál ni.
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nor mák és nor ma tív illokú ciós ak tu sok is tar toz hat nak, s ezek az ese tek meg kü lön-
böz tet he tők azok tól az „ál lí tás gya nús” ese tek től, ami kor T ar gu men tu má ba ál lí tá-
so kat, il let ve metaál lítá sokat (de nem nor má kat, vagy nor ma tív tar tal mú illokú ciós 
pa ran cso kat) he lyet te sí tünk. Az az a

 (T
PN

) , il let ve  és a
(T

PCN
) , il let ve a 

for mu lák nak meg fe le lő propozi cionális nor ma tar tal mú, és propozi cionális kondi-
cionális nor ma tar tal mú ál lí tá so kat és metaál lítá sokat, va la mint a

(T
PVN

) , és a
(T

PVCN
) 

for mu lák nak meg fe le lő propozi cionális nor ma-ér vé nyes sé gi (T
PVN

), il let ve a C fel té-
tel re uta ló, s pél dá ul a kondi cionális jog sza bály ok mi att fon tos propozi cionális kondi-
cionális nor ma-ér vé nyes sé gi (T

PVCN
) T-ál lí tás típu sokat.29

A NOR MA TÍV TU DÁS ÉS A KOM MU NI KÁ CI ÓS 
NOR MÁK TÖR TÉ NE TI PROB LÉ MÁI

A kom mu ni ká ció új for mái olyan élet hely ze te ket te rem te nek, ahol a per cep tuális 
és kog ni tív evi den ci ák, a tu dást meg ala po zó ér zé ke lés és ész le lés juszti fikáló kon-
tex tu sai a köz ve tí tett ség for má i nál fog va meg kér dő je le ződ nek. A „lá tom”, az „ér zem”, 
a „hal lom”, sőt a „csi ná lom” je len té sei ki tá gul nak és új le he tő sé gek kel gaz da god nak, 
me lyek fel tö rik az írás be li ség hez kö tő dő tu dás gram ma ti ká ját. Az inter netes cseveg-
ős zobák ban zaj ló meg is me rés től az em be ri genom nak a há ló za ton ke resz tül bő vü-
lő szá mí tó gé pes adat bá zi sá ig tar tó szé les spekt ru mon tá vol ról sem foly to nos az 
át me net. Az át ren de ző dés, úgy tű nik, annyi ban érin ti a tu dás fo ga lom ha gyo má nyos 
episztemoló giai ke re te it, amennyi ben ki tá gít ja alany és tárgy ha tá ra it, meg vál toz tat ja 
a ket tő vi szo nyát, és sza bá lyoz za a kom mu ni ka tív és per for matív ak tu sok iga zo lá sá-
nak és le gi ti má ci ó já nak (di alogikus, pro ce durális és dis zkurzív) mód sze re it.

Amennyi ben a jo gi és ál ta lá ban a nor ma tív per for matív ak tu sok in téz mény tör té ne té-
ben ki mu tat ha tó kap cso la to kat tá runk fel pél dá ul a lo gi kai és a jo gi nor mák vi lá gá ban, 
alá tá maszt ha tó vá vá lik, hogy a tu dás ala nya és a meg is me rés tár gya kö zöt ti meg-
kü lön böz te tés ha tár vo na lai – egye bek kö zött – a kom mu ni ká ci ós nor mák tár sa dal mi 
sza bá lyo zá sa ál tal nyer nek ér tel met. Mint min den olyan kor szak ban, ami kor a köz lés 
és hoz zá fé rés tech ni kái je len tő sen meg újul nak, a kom mu ni ká ci ós nor mák ala kí tá sa 
ha tal mi kér dés. Tu dás és nem tu dás kü lön vá lasz tá sát, az in for má ció hi te le sí té sé nek 
kér dé sét il le tő en így alig ha ma rad ha tunk meg a nyel vi ana lí zis nél.

 29  Ha son ló vál to za tok ír ha tók fel az I2H’ tu dás kon cep ció alap ján a T’-ál lítá sokra.
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