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Szerkesztői bevezetés

Jelen Világosság szám két konferencia anyagából közöl válogatást. Mindkettőre az 
ELTE BTK Filozófiai Intézete és az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport közös 
szervezésében került sor, és mindkét konferencia a „Nyelv, megértés, interpretáció” 
című program keretében valósult meg. E két tanévnyitó konferenciának hagyományo-
san az ELTE BTK Filozófiai Intézete adott otthont.

A „Nyelv, megismerés, tudat” című konferencián (2008. október 2–3.) elsősorban 
kurrens elmefilozófiai és ismeretelméleti problémákat jártunk körül. Olyan problémák 
kerültek szóba, mint a mentális okozás, az intencionalitás és a fenomenális tudatosság 
viszonya, a mentális állapotokkal kapcsolatos realizmus és antirealizmus, a raciona-
litás természete, az önismeret episztemológiai státusa, az érzéki tapasztalat fogalmi 
vagy nem fogalmi jellege – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Konferenciánkon 
ugyanakkor szót kaptak az analitikus esztétika, a fenomenológia és a kognitív tudomá-
nyok képviselői is. A konferencia előadásainak írásos változataiból e folyóirat hasábja-
in már megjelent válogatás (Világosság 2008/11–12. szám, 131–251).

A „Logic, Language, Mathematics, A Philosophy Conference in Memory of Imre 
Ruzsa” nemzetközi konferenciát (2009. szeptember 17–19.) Ruzsa Imre (1921–2008), 
a modern magyar filozófiai logika atyja emlékének szenteltük. Ruzsa Imre kutatásai-
nak fókuszában a modális és intenzionális logika, a természetes nyelvek intenzioná-
lis logikai keretben való modellálása, valamint a logika és a matematika alapjai álltak. 
Legfontosabb eredményének a szemantikai értékrés-koncepció kvantifikált, intenzio-
nális és típuselméleti rendszerekre való általánosítását tekintette. A konferencia leg-
több résztvevője hajdani Ruzsa-tanítvány volt, de számos nemzetközi hírű, logikával 
foglalkozó filozófus is részt vett a konferencián. A konferencia anyagaiból válogatás 
jelent meg a Magyar Filozófiai Szemle angol nyelvű számában (MFSZ 2010/4).

Bárány Tibor, Kelemen János, Tőzsér János (az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai 
Kutatócsoport tagjai), Komlósi Andrea, Mekis Péter

Konferencia
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Balázs Andrea

Kettős reprezentáció

A fejlődéslélektannal foglalkozó pszichológusok nagy hangsúlyt fektetnek a gyer-
meki szimbólumhasználat tanulmányozására (J. Piaget, B. Inhelder, M. Tomasello, 
A. Leslie és még sokan mások). Írásomban röviden felvázolom a szimbólumhasz-
nálat négy, a tanulmányom szempontjából legfontosabb tulajdonságát. Ezt követően 
bemutatom Judy S. DeLoache két, a korai szimbólumhasználatot vizsgáló kísérle-
tét. Végül a kísérlet eredményeire és Tomasello munkáira támaszkodva megpróbá-
lom bebizonyítani, hogy a „mintha játékot” játszó két-, két és fél éves gyerek miként 
használja a „mintha játékban” szereplő tárgyakat. 

Az ember folyamatosan tárgyi szimbólumokkal1 veszi körül magát. Elég, ha a hét-
köznapok egy kis szeletére, a közlekedésre gondolunk. Minden alkalommal, amikor 
autóba ülünk vagy buszra szállunk, szimbólumok alapján tájékozódunk. Vegyük pél-
dául a sematikus őzikét a piros háromszögben. A rajz fabatkát sem ér, ha nem tud-
ja a KRESZ-en belüli szimbolikus funkcióját betölteni, vagyis ha nem akként a mon-
datként értjük, hogy: „Figyelem, vadveszély!”. Szimbólumokat használunk akkor is, 
amikor egy idegen városban térkép segítségével tájékozódunk, vagy egy kastély 
előterében megcsodáljuk annak makettváltozatát. De számtalan egyéb példát is fel 
lehetne sorolni, beleértve az egyházak szertartásait, a házasságkötés ceremóniá-
ját, a számítógép-használatot vagy az iskolai tanórákat. 

De mit nevezünk reprezentációnak és szimbólumnak? A szimbólum szó szinte min-
denhol más-más értelemben jelenik meg: Pinker a szimbólum szót a mentális nyelv 
alapegységeként használja, a mentális nyelvi szimbólumok valamire utalnak, megha-
tározott szabályok szerint kapcsolódnak össze és fejezik ki a megjeleníteni kívánt tar-
talmat. Piaget meghatározásában a szimbólum elsődleges funkciója az ingerfüggőség-
től való elszakadás. Nála a szimbólum egyedi jelölőként működik, pusztán megalkotója 
fejében létezik, és jeleníti meg azt, amit jelölni kíván. Írásomban Judy S. DeLoache 
szimbólummeghatározását használom. A szimbólum egy olyan entitás, amelyet vala-
ki, egy másik entitás megjelenítésének vagy helyettesítésének a szándékával használ, 
mint az entitás maga.2 Vegyünk egy példát: Don Quijote fejébe veszi, hogy képzeletbeli 
szerelmét, Dulcineát elrabolták, és a közeli erőd börtönébe zárták. A lovag tervet eszel 
ki, melyet meg akar osztani Sancho Panzával. Tervének ismertetése közben megragad 
egy követ, amelyet a bástya szimbólumaként használ. Ebben a szituációban a lovag és 
hű fegyvernöke a követ nem kőként kezeli. Nem a kő lesz fontos számukra, hanem az, 
amit megjelenít, vagyis a bástya, még akkor is, ha a kő adott esetben egy csiszolatlan 
gyémántdarab. A reprezentáció az a folyamat, amelyen keresztül az agy modellezi a kül-

Konferencia

 1  A dolgozatban végig tárgyi szimbólumként értem és használom a szimbólum szót.
 2  „A symbol is something that someone intends to stand for or represent something other than itself” (DELOACHE 

2002).
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világot; vagyis a különböző érzékszerveken keresztül befolyó ingereket az agy reprezen-
tációs képessége rendszerezi, teszi jelentéssel bíróvá, és adja végül a valóság egy lehet-
séges kognitív modelljét. A reprezentáció alapvetőbb a szimbólumhoz képest, hiszen 
szimbólum használatakor egy már eredetileg, elsődleges megragadásban valamiként 
értelmezett, reprezentált dolgot reprezentálunk újra, új értelmezést adva a már meglévő 
modellben jelentéssel bíró elemeknek, mint Don Quijote a kőnek. 

1. A SZIMBÓLUMOK JELLEMZŐI 

Judy S. DeLoache értelmében a tárgyi szimbólumokat legalább négy tulajdonság jel-
lemzi, melyekhez négy kognitív folyamat rendelhető. 

Először is a szimbólum szándékot feltételez. Mindig valaki valami másnak a meg-
jelenítésére használja. A fenti példában a szimbólum gyártója, Don Quijote azt szán-
dékozza Sancho Panza értésére adni, hogy a terv részeként a kőre ne kőként, hanem 
bástyaként gondoljon.

Másodszor, minden szimbólum alapvetően kettős természetű (DELOACHE 2002, 78): 

először is reprezentálni kell magát a szimbólumot mint szimbólumot (itt van az a kő, 
ami nem kő, hanem bástya) és a szimbólum referenciával való kapcsolatát (ha a kőre 
felrajzolok két pöttyöt, amely az őrök helyzetét reprezentálja délben, akkor ez alapján 
fogom felrajzolni a harmadik pöttyöt, amely az én helyzetemet reprezentálja ugyanab-
ban az időben). Ennek köszönhetően a szimbólum alapján helyes következetéseket 
lehet levonni a reprezentált dologról. Nem minden szimbólum áll ilyen szoros kapcso-
latban a reprezentált entitással. Például a játék közben hópiheként szolgáló rózsaszín 
papírfecnik nem árulnak el sokat a hó tulajdonságairól. 

Harmadszor, egy szimbólum csak úgy érthető meg, ha túllépünk az aktuálisan jelen 
lévő tárgy tulajdonságain. Ha a pöttyös követ pusztán egy pöttyös kőnek látjuk, akkor 
nem fogjuk tudni megállapítani, hogy hol lehet feltűnés nélkül besurranni az épület-
be. 

Negyedszer, a szimbólum használatakor az egyes információkat szimultán kell kezel-
ni. Ha akció közben hőseink visszaemlékeznek a kőre, tudniuk kell, hogy merre nem 
szabad menni, és hogy hol vannak biztonságban. Vagy egyszerűbben: tudniuk kell, 
hogy a kőre felrajzolt pötty a bástya melyik részére vonatkozik. 

2. MIKÉNT HASZNÁLNAK A GYEREKEK TÁRGYI SZIMBÓLUMOKAT 
– JUDY S. DELOACHE KÍSÉRLETE

A következőkben két kísérletet mutatok be, melyeket a Virginiai Egyetemen végeztek el 
Judy S. DeLoache vezetésével. Mindkét kísérletben amerikai középosztályhoz tartozó 
szülők gyermekei vettek részt. Nyolc-nyolc 2,5–3 éves gyerek. A kísérlet vezetői abból 
a hipotézisből indultak ki, hogy a két és fél éves gyerekek akkor sem képesek a szimbó-
lumhasználatra, ha ikonikus szimbólummal van dolguk, mely szimbólum a reprezentált 
tárggyal való hasonlósági kapcsolaton nyugszik. Íme a két kísérlet:

A kísérleti laborban elhelyeztek egy szobát és annak makettváltozatát. A makett beren-
dezése és a berendezési tárgyak anyaga megegyezett a normál méretű szoba beren-
dezéseivel. A szobában és a makettben egy-egy baba (Manó) foglalt helyet. Később 
ezeket a babákat vették referenciaalapul. Mindig a babákra utalva magyarázták el a 
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gyerekeknek, hogy milyen változások fedezhetőek fel a makett, illetve a normál mére-
tű szobában.

Az első kísérletben a makett a szoba ikonikus szimbólumaként jelent meg. A kísérlet 
vezetői Nagy Manó, illetve Kis Manó szobájaként utaltak a szobára, illetve a makettre. A 
demonstrátorok pontosan ismertették a feladatot: Kis Manó bútorait odavitték Nagy Manó 
bútorai elé, és elmagyarázták, hogy a kis kanapé pontosan ugyanúgy néz ki és ugyan-
olyan anyagból készült, mint a nagy, és hogy a kicsi a nagyot szimbolizálja. Így a nagy-
szobában történő változások a kis szobában ugyanolyan változásokat eredményeznek. 
Ezt követően a gyerekek előtt Nagy Manót áthelyezték a szoba egyik részéből a másik-
ba, majd megkérték őket, hogy az elmondottak alapján próbálják megtalálni Kis Manót 
a makettszobában. „Próbáld megkeresni Kis Manót! Emlékezz, ugyanott találhatod meg 
Kis Manót a kis szobájában, ahol Nagy Manót a nagy szobájában”3 (DELOACHE–MILLER–
ROSENGREN 1997, 309). A két és fél éves gyerekek közül csak egy tudta hibátlanul meg-
oldani a feladatot, míg a háromévesek közül összesen egy gyerek hibázott. 

A második kísérletben a szoba és a makett között nem szimbolikus, hanem identikus 
kapcsolat volt. Ennek fényében a szoba és a makett a gyerekek számára numerikusan 
azonos. A demonstrátorok megmutatták a gyerekeknek Manót és a szobáját, majd az 
előző kísérlethez hasonlóan szintén elrejtették valahol a Manót. Ezután kikísérték a gye-
rekeket a laborból, mondván, hogy bekapcsolnak egy zsugorító gépet, amely össze fog-
ja zsugorítani Manót a szobájával együtt. A demonstrátorok a következő utasítást adták 
a visszaérkező gyerekeknek: „Próbáld megkeresni Kis Manót! Emlékezz, hova tettük őt, 
ott fogod most is megtalálni!”4 (DELOACHE–MILLER–ROSENGREN 1997, 311). A kísérletet a 
két és fél és a hároméves gyerekek egyaránt hibátlanul oldották meg. 

3. A KÉT KÍSÉRLET KÜLÖNBSÉGÉNEK MAGYARÁZATA

A következő kérdésekre keressük a választ: (1) Mi változott meg a gyerekekben fél év 
alatt, ami képessé tette őket arra, hogy az előzőleg lehetetlennek tűnő feladatot meg-
oldják? (2) Az ugyanabban az életkorban lévő gyerekek miért voltak képesek egy másik 
utasítási rendszerben megoldani a feladatot? (3) Mit feltételez a két feladat? 

Meglátásom szerint az első kísérletben a szimbólumhasználat egy hétköznapi ese-
tével állunk szemben. Az ikonikus szimbólum egy fajtájával, egy élethű makettel kell 
operálni, és benne az általa reprezentált entitás alapján tájékozódni. Ha a gyerekeknek 
a makettet valóban sikerül ikonikus szimbólumként értelmezniük, akkor helyes követ-
keztetéseket vonhatnak le a szimbolizált és a szimbólum kapcsolatáról, vagyis képe-
sek lesznek leképezni Nagy Manó mozgását Kis Manó mozgására. Most térjünk vissza 
a nyitó kérdésre: milyen változások magyarázzák a két-, illetve hároméves gyerekek 
teljesítményének különbségét. A tárgyi szimbólumok használatakor négy dolgot vet-
tünk figyelembe: Vizsgáljuk meg egyesével a négy kritériumot, és nézzük meg, hogy 
a szimbólumhasználat egyes feltételei milyen képességeket kívánnak meg a kísérle-
ti alanyoktól. 

Először, „valaki valami másnak a megjelenítésére” szándékot feltételez, amely szán-
dék szemantikai tartalmát a fogadónak, Don Quijote példájának esetében Sancho 
Panzának, meg kell értenie. A szimbólum megértéséhez szükséges, hogy a szimbó-

Konferencia

 3  „Can you find Little Terry? Remember, he is hiding in the same place in his little room, where Big Terry hiding 
in his big room.”

 4  „Can you find Terry? Remember where we hid him? That’s where he’s hiding.”
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lum termelőjét szándékos, intencionális cselekvőként értsük meg, és megértsük magát 
a szándékot, vagyis megértsük a szándék szemantikai tartalmát. 

Ennek fényében, ahhoz, hogy a kísérletben részt vevő gyerekek sikeresen megoldják 
a feladatot, szükséges egyfajta szándékértelmezési képesség, hiszen ha nem képe-
sek megérteni a kísérletvezető szándékát, akkor eleve el vannak zárva a sikeres meg-
oldás lehetőségétől. A fejlődéspszichológia egyes képviselői alapján, mint Tomasello, 
a gyerekek már kétéves korukra ügyes szándékértelmezőkké válnak. A kísérlet ered-
ményei mégis mintha mást mutatnának. Tomasello szerint kilenc hónapos kor körül 
mutatkozik meg először az a képesség, hogy másokat saját magunkhoz hasonló inten-
cionális ágensként értsünk meg. A másik intencionális ágensként (szándékos cselek-
vőként) való megértése teszi lehetővé az intencióolvasást, és fordítva, az intencióol-
vasás teszi lehetővé a másik szándékainak egyre differenciáltabb megértését. Ennek 
függvényében, egy egyéves gyerek például már képes arra, hogy megértse, a szü-
lei valamit várnak tőle. A probléma inkább ott van, hogy tudja-e, mi is az, amit várnak 
tőle. A kísérletből látszik, hogy a kétéves gyerek még nem tudja a szimbólum terme-
lőjét szimbólumtermelőként érteni, vagyis nem képes azt a speciális jelentést kódol-
ni, hogy a Kis Manó Nagy Manót szimbolizálja. Ebben az életkorban, ahogy azt majd 
a későbbiekben be fogom mutatni, még nem fejlődtek ki azok a képességek, amelyek 
a tényleges szimbólumhasználathoz szükségesek, és amely képességek hároméves 
korra részben a megnövekedett nyelvi produkciónak, részben a memória fejlődésé-
nek köszönhetően beérnek.

Pinker alapján 2–2,5 éves korig a gyerekek a világ minden táján, kisebb eltérések-
től eltekintve, ugyanolyan jelentésű szavakat tanulnak meg. A szavak egyik része tár-
gyakat nevez meg: tea, süti, pelenka, autó, kutya, cica, apa, baba stb. A szavak másik 
része az emberek, tárgyak jelenlétére és távozására utal: pápá, elment, itt van. És van-
nak olyan szavak, amelyek módosítóként szerepelnek: forró, még, nincs. Végül vannak 
szavak, amelyek rutinszerűen fordulnak elő az interakciókban, mint például: igen, nem, 
akar. Egy két és fél éves gyerek szókészlete általában a gyakran ismétlődő események 
köré szerveződik. Míg egy kétéves gyerek szókészlete pár tucat szóra tehető, addig egy 
hároméves gyerek szókészlete, különböző megfigyelések szerint, 450–1100 szó körül 
van. Daniel Stern 1000–1100 szóra teszi a hároméves gyerekek aktív szókincsét, Eric 
Heinz Lenneberg szerint ez a szám 450–850 között van. A háromévesek nyelvi pro-
dukciója nemcsak lexikai tudásban tér el a két és fél évesekétől, hanem mondatstruk-
túrában is. Egy hároméves gyerek már bonyolult mondatszerkezeteket is képes meg-
érteni és használni. Ahhoz, hogy tovább haladhassunk, és megállapítsuk, miért nem 
képesek a gyerekek két és fél évesen a kettős reprezentációra, vizsgáljuk meg a tár-
gyi szimbólumhasználat harmadik és negyedik kritériumát, majd ezután térjünk visz-
sza a második kritériumra.

A harmadik kritérium értelmében a szimbólumhasználónak el kell vonatkoztatnia az 
aktuálisan jelen lévő tárgy tulajdonságaitól. A gyereknek nem szabad a makettre önál-
ló szobaként gondolnia. Fölül kell kerekedniük azon az elsődleges érzésen, hogy Kis 
Manó szobája babaház. A legtöbb gyerek úgy reagál egy élethű makettre, mint egy 
érdekes játékra, és csak kevesen gondolnak úgy egy makettre, mint egy szimbólumra, 
amely valami mást reprezentál. Ahhoz, hogy egy makett ikonikus szimbólumként jelen-
jen meg, ki kell alakulnia annak a kontrollnak, amely letiltja az emóciókat, és amely-
nek köszönhetően a valós funkciója szerint lehet értelmezni a tárgyat. A kontrollnak a 
hatékony működése előfeltételezi a szándék megértését. Hiszen ha a gyerek nem érti 
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meg, hogy a kísérletvezető azt szándékozza az értésére adni, hogy Kis Manó szobáját 
Nagy Manó szobájaként értse, akkor nincs mit letiltania a kontrollnak. (Az angol nyelvű 
szakirodalomban inhibitory control néven emlegetik ezt a jelenséget.) 

A negyedik kritérium egyidejű, gyors információfeldolgozást igényel. Két és fél és 
hároméves kor között a fentiekben leírt változások okaként és következményeként 
folyamatosan gyorsul az információfeldolgozás, amely a munkamemória megnöveke-
désével jár, és a munkamemória növekedése egyre gyorsabb és összetettebb informá-
ciófeldolgozást tesz lehetővé, így a gyerekek képesek lesznek a két utasítást egymás 
mellett kezelni és folyamatosan összevetni, az egyik alapján a másikban eligazodni. 

Itt az ideje, hogy visszatérjünk a második pontra, azaz magára a kettős reprezentá-
cióra. Először is reprezentálni kell magát a szimbólumot mint szimbólumot, és a szim-
bólum referenciával való kapcsolatát. Ezt az alábbi négy képesség egyre fokozódó tel-
jesítménye teszi lehetővé, amely mind-mind hozzárendelhető a szimbólumhasználat 
különböző kívánalmaihoz:

1. megnövekedett nyelvi képesség; 
2. intencióolvasás képessége;
3. inhibitory control képessége;
4. munkamemória növekedése. 

A megnövekedett nyelvi képesség lehetővé teszi a szimbólumhasználó szándékainak, 
intencióinak pontos megértését, az inhibitory control képessége reprezentálja magát a 
szimbólumot mint szimbólumot, gondoskodik arról, hogy a gyerekek ne babaháznak, 
hanem szimbólumnak lássák Kis Manó szobáját, és végül a megnövekedett munka-
memória reprezentálja a szimbólum referenciával való kapcsolatát, így a hároméve-
sek képesek arra, hogy a Nagy Manó szobájában történt változások alapján sikeresen 
tájékozódjanak Kis Manó szobájában.

Most nézzük meg újra a második kísérletet, és vizsgáljuk meg, hogy miért voltak 
képesek ugyanúgy megoldani a feladatot a két és fél évesek, mint a háromévesek. Lát-
hattuk, hogy a szimbólumhasználat milyen képességeket kíván. Nézzük meg, hogy a 
második kísérlet feladatának megoldásához milyen képességek szükségesek.

1. A kísérletvezetőnek magával a tárggyal nincs semmi pluszszándéka, a makettet nem 
valami másnak a megjelenítésére használja. Egyáltalában véve nem is használja a 
makettet, csak elmeséli, hogy mi történik a szobával. 

2. Mivel a makett és a szoba kapcsolata nem szimbolikus, hanem identikus, ezért nincs 
olyan mögöttes entitás, amelyet a makettel reprezentálni kíván a kísérlet vezetője. 

3. Nem kell túllépni az aktuálisan jelen lévő tárgy fizikai vonzerején, hiszen nem szim-
bolizál semmit. 

4. És végül, nem kell két reprezentációt folyamatosan egymás mellett kezelni. A gye-
rekeknek egyetlenegy reprezentációval kell dolgozniuk. 

A második és az első kísérlet eredményeiből látszik, hogy bár a két és fél évesek nem 
képesek a szimbólumhasználatra, mégis képesek olyan feladatokat megérteni és meg-
oldani, amelyek látszatra hasonlítanak a szimbólumhasználatra. Egyszerűbben fogal-
mazva, egy első ránézésre szimbólumhasználatot igénylő helyzetet akár egy kétéves 
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gyerek is képes megoldani, ha megváltoztatjuk az utasítási rendszert, és megszüntet-
jük a kettős reprezentáció igényét. 

Ezen a ponton adódik egy ellenvetés. Ha a három évnél fiatalabb gyerekek valóban 
képtelenek a szimbólumhasználatra, akkor egy kétéves gyerek hogyan vehet részt a 
„mintha játékban”, hiszen a „mintha játék” lényege a szimbólumhasználat. Különbö-
ző megfigyelések szerint már egy kétéves gyerek sem berzenkedik, ha édesanyja az 
egyik építőkockát mozdonyként használja. Sőt inkább ő is bekapcsolódik a játékba, 
és egyedül vonatozik tovább az építőkockával. De vajon mi történik ebben a helyzet-
ben? Vizsgáljuk meg a fentebb említett négy kritérium és a hozzájuk kapcsolódó négy 
képesség mentén haladva, hogy melyek az elégséges és szükséges feltételei a „mint-
ha játéknak”. 

1. Mi történik a szándékokkal? Az anyának valóban szándékában áll a szimbolizált tár-
gyat megjeleníteni, miközben a vonat pöfögését és mozgását imitálja, de a gyerek 
akkor is tökéletesen utánozhatja az anyja viselkedését, ha közben nem rendelkezik 
anyja szimbólumhasználó szándékával. A gyereknek elég az a szándék, hogy utá-
nozza anyja viselkedését. 

2. Ha a gyerek nem rendelkezik anyja szimbólumhasználó szándékával, a fahasáb 
nem válik kettős természetűvé. És mivel semmi arra utaló jel nincs, hogy a gyerek 
rendelkezne anyja szimbólumhasználó szándékával, a fakocka fakocka marad. Két 
pöfögő fakocka összeütközéséből a gyerek nem fog levezetni egy vonatszerencsét-
lenséget. A pöfögés és a tologatás pusztán a fakocka egy újabb használati módját 
adja, miként az építőkockák egymásra halmozása is új használati mód a kocka rág-
csálásához képest. 

3. Nem kell túllépni az aktuálisan jelen lévő tárgy fizikai vonzerején, hiszen az építő-
kocka a gyerek szemében nem szimbolizál semmit.

4. A gyerek egyetlenegy reprezentációval dolgozik, magával a fakockával.

Véleményem szerint a második kísérlet és a korai „mintha játék” egyetlen lényegi elté-
rését az első kritériumban találjuk meg. A „mintha játék” esetében a szülő valóban 
szimbolikusan használja a fakockát, míg a második kísérlet vezetője nem szimboli-
kus tárgyként kezeli a makettet. Abból a tényből, hogy a „mintha játékot” játszó szülő 
szimbólumhasználó szándékkal viszonyul a fakockához, nem következik, hogy a gye-
rek is szimbolikusan kezelné azt. Ugyanúgy, ahogyan a szülő sem kezeli szimboliku-
san a fakockát, amikor építőkockának használja, hiszen az anélkül is tökéletesen eléri 
a célját, hogy egy építkezést szimulálnánk vele. 

KONKLÚZIÓ

A fentieket összefoglalva kijelenthetjük, hogy a korai „mintha játék” szimbólumhaszná-
lata nem tekinthető valódi szimbólumhasználatnak, és ebből következően nem nevez-
hető valódi „mintha játéknak” sem, hiszen, ahogy azt fentebb meghatároztuk, a „mintha 
játék” lényegileg szimbolikus. Ebben az esetben – Tomasello elméletére támaszkodva – 
a „mintha játék” nem önálló szimbólumalkotás vagy önálló szimbólumhasználat, hanem 
utánzás. A „mintha játékot” játszó gyerek a szülő viselkedését másolja, aki megelőzően 
megmutatta a gyereknek, hogy a rágcsáláson túl mi minden izgalmas dologra lehet még 
használni az építőkockát. Ezért úgy vélem, hogy a „mintha játék” korai szakasza nem 

Balázs Andrea � Kettős reprezentáció
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önálló szimbólumalkotás vagy szimbólumhasználat, hanem a szülő szimbólumhaszná-
latának konkrét utánzása. Ebből következően a „mintha játék” sémája a következő: 

(„Mintha játék”) Megfigyelt (x) dolog és annak szimbolikus megjelenítése (x’) (a fel-
nőtt által) és annak utánzása (x’’) (a gyerek által).

A „mintha játék” sémája a példa esetében: A megfigyelt dolog (a pöfögős vonat), 
annak szimbolikus megjelenítése (a szülő pöfögése) és annak utánzása (a gyerek 
pöfögése). 

A fenti sémának a működtetése nem igényel olyan bonyolult kognitív rendszert, mint 
DeLoache szimbolikus gondolkodást feltételező első kísérlete. Meglátásom szerint az 
utánzás működéséhez elegendő a szerepcserés behelyettesítés megléte, melyet a 
memória egyszerű működése, a megfigyelt mozgás internalizálása és cselekvőként 
való előhívása kielégít. Ilyen jellegű utánzásra akár egy kutya is képes, például ami-
kor a gazdi viselkedését utánozva egy láthatóan kényelmetlen testhelyzetben üldögél 
a gazdi fotelében. 

Ez alapján kijelenthetjük, hogy a „mintha játék” során felmerülő szimbólumok és szim-
bólumhasználat nem igényel olyan összetett kognitív rendszert – legalábbis a korai 
szakaszban – mint DeLoache első kísérlete. Pontosabban fogalmazva, a korai „mint-
ha játék” jelensége megmagyarázható a második kísérlet feltételezte kognitív képes-
ségek keretei között.
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Koczka Szilárd

Lehetnek-e a tudomány törvényei 
természettörvények?

A természettörvényekről folyó tudományfilozófiai diskurzust két nagy tábor, a hume-
iánus és a governista elméletek vitájaként szokás értelmezni. Míg a governisták, jórészt 
a common sense metafizikai intuícióinkat névértéken véve, amellett érvelnek, hogy a 
természettörvények saját jogukon léteznek, és „irányítják” a partikuláris eseménye-
ket, azaz meghatározzák, mely partikuláris események következhetnek be, és melyek 
nem, addig a hume-iánus törvényfelfogás védelmezői szerint a törvények pusztán a 
partikuláris tények mintázatán szuperveniáló regularitások, és nem rendelkeznek a 
governisták által feltételezett, partikuláris tényekétől különböző ontológiai státusszal. 
Egyvalamiben azonban a governista egyetért hume-iánus ellenfelével, nevezetesen 
abban, hogy a természettörvények felfedezése a tudomány célja. Ha ez így van, a tör-
vényekről szóló elméletnek – legyen az hume-iánus vagy governista – képesnek kell 
lennie arra, hogy számot adjon a törvények tudományban betöltött szerepéről. Ezt a 
kritériumot mindkét oldalon hajlamosak olyan tesztként kezelni, amely állítólag kimu-
tatja az alternatív elméletek elégtelenségét.

Ahelyett, hogy állást foglalnék abban a kérdésben, melyik metafizikai elmélet mellett 
hozhatók fel ilyen típusú érvekből jobbak vagy meggyőzőbbek, amellett fogok érvel-
ni, hogy a tudományos gyakorlat alapján nem tudunk dönteni a versengő metafizikai 
elméletek között, ugyanis mindkettő összeegyeztethető azzal. A természettörvények-
ről folyó metafizikai viták tüzetesebb vizsgálata során egy első pillantásra sokkal meré-
szebb állítás mellett is érvelni fogok, mely szerint – ellentétben a konszenzusos nézet-
tel – a tudomány nem a természettörvények felfedezésében érdekelt.

ONTOLÓGIAI ELKÖTELEZETTSÉGEK ÉS A TUDOMÁNYOS 
GYAKORLAT 

A realizmus képviselői között – függetlenül attól, hogy a hume-iánus vagy a governista 
ontológia mellett kötelezik el magukat – konszenzus van a tekintetben, hogy a termé-
szettörvényekről szóló filozófiai elemzésekkel szemben támasztható minimális köve-
telménynek tekinthetjük a tudományos gyakorlattal való összeegyeztethetőséget.1 
Bas van Fraassen (VAN FRAASSEN 1989) többek között e kritérium alapján érvel amel-
lett, hogy maga a természettörvény fogalom okozza filozófiai problémáink nagy részét. 
Maga van Fraassen egy olyan alternatívát javasol, amely a természettörvény – szerin-
te a modern tudomány fényében anakronisztikussá vált – fogalma helyett a szimmet-
ria fogalmára fókuszál. Jelen vizsgálódás célja nem egy konkrét megoldási javaslat 

Konferencia

 1  Hume-iánus elméleten a David Lewis nevével fémjelzett reduktív metafizikai elméletet értem, mely realista a 
természettörvényeket illetően. A hume-iánusok nem a nomikus tények létezését tagadják, hanem csupán azt, 
hogy azoknak ontológiailag kitüntetett státuszuk lenne.

Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   171Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   171 2011.07.14.   12:31:082011.07.14.   12:31:08


Vissza a tartalomhoz



172

kidolgozása a természettörvények problémájára, hanem egyrészt a tudományos gya-
korlatra hivatkozó érvek elégtelenségének kimutatása, másrészt annak az első pillan-
tásra talán meglepő állításnak az alátámasztása, mely szerint a természettörvények 
felfedezése nem célja a tudománynak. A második kijelentés melletti érvelési straté-
giám annyiban rokon a van Fraassen-féle kritikával, amennyiben a metafizika termé-
szettörvény fogalmából kiindulva jutok el a konklúziómhoz, mely szerint bármik is a 
tudomány által felfedezett törvények, biztosan nem lehetnek azonosak a metafizikai 
értelemben vett természettörvényekkel. Ugyanakkor, abban a kérdésben nem fogla-
lok állást, hogy vajon mivel lehetne helyettesíteni a metafizika természettörvényeit a 
(∀x)(Fx ⊃ Gx) formájú általános kijelentések tudományos gyakorlatban betöltött sze-
repének magyarázatakor.

A tudományos gyakorlattal való összeegyeztethetőség olyan kritérium, amelyet 
governista szerzők előszeretettel használnak fel elméletük alátámasztására oly módon, 
hogy a rivális elméletről próbálják meg kimutatni, hogy az nem felel meg ennek a mini-
mális kritériumnak. Nemegyszer épp azt tekintik döntő érvnek a szóban forgó elmélet 
mellett, hogy az – ellentétben a riválissal – jól illeszkedik a tudomány gyakorlatához. 
A hume-iánusok ezzel szemben úgy érvelnek, hogy a tudományos gyakorlat számára 
nélkülözhetetlen törvény fogalom nem implikál governista ontológiai elkötelezettsége-
ket, így az ontológiailag gazdaságosabb hume-iánus elmélet tűnik a jobb választásnak. 
Két jellemző példát emelnék ki. Marc Lange (LANGE 2000, 48–49) a törvények tudomá-
nyos gyakorlatban betöltött szerepének magyarázatakor hivatkozik arra az intuíciónk-
ra, hogy a törvények „irányítják az eseményeket”. A törvények kontrafaktuális szituáci-
ókkal szembeni invarianciája Lange szerint nem lenne magyarázható, ha a törvények 
nem rendelkeznének ontológiailag kitüntetett státusszal a nem nomikus vagy partiku-
láris tényekkel szemben. A hume-iánus tábor képviselői közül Barry Loewer (LOEWER 
1996, 101) szolgálhat jellemző példával, aki a következőképpen érvel a hume-iánus 
megoldás mellett: A hume-iánus elmélet alapján szert tehetünk a természettörvények 
olyan fogalmára, melyre a tudományos gyakorlatban szükségünk van, mivel pedig a 
kevesebb ontológiai elkötelezettséget vállaló hume-iánus elmélet is magyarázni tud-
ja a törvények tudományban betöltött szerepét, nincs szükségünk a governista meta-
fizikai előfeltevésekre.

Ahogyan az a fenti példákból is kitűnik, a governisták oly módon érvelnek, hogy a 
tudományos gyakorlat számára nélkülözhetetlen törvény fogalom nem lenne érthető, 
ha nem feltételeznénk a törvények kitüntetett ontológiai státuszát. Ezzel ellentétben a 
helyzet az, hogy mindkét megközelítés összeegyeztethető a tudományos gyakorlattal. 
A tudományos gyakorlat által megkövetelt törvény fogalom ugyanis független mind a 
governista, mind pedig a hume-iánus előfeltevésektől, mivel a szóban forgó elméletek 
elfogadása vagy elutasítása semmilyen hatással nincs a tudományos gyakorlatra. A 
tudományos gyakorlattal való összeegyeztethetőség tehát nem lehet olyan kritérium, 
amely alapján dönteni tudnánk a két rivális törvényfelfogás között. A tudomány meta-
fizikai előfeltevéseiről azt szoktuk gondolni, hogy azok bizonyos mértékben befolyá-
solják a kutatás menetét. A metafizikai előfeltevések azon csoportja, melyre mindez 
nem igaz, kevéssé érdekes tudományfilozófiai szempontból. A következőkben amel-
lett fogok érvelni, hogy a governista és a hume-iánus előfeltevések épp ilyenek.

Nyilvánvaló, hogy ha – a governista elmélet alapján – a törvény fogalom nem lenne 
érthető bizonyos metafizikai előfeltevések nélkül, akkor a szóban forgó előfeltevések 
nemcsak komoly szerepet játszanának a tudomány fejlődésében, de ezek nélkül nem 

Koczka Szilárd � Lehetnek-e a tudomány törvényei természettörvények?
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is lenne lehetséges tudományt művelni. Habár bizonyos metafizikai előfeltevéseknek 
kétségtelenül komoly szerepük lehet a tudományos kutatásban, azonban a természet-
törvények ontológiai státuszára vonatkozó nézetek nem tartoznak ezek közé. A tudo-
mányos gyakorlatban az ilyen ontológiai elkötelezettségek semmilyen szerepet nem 
játszanak. Tegyük fel, hogy két fizikus – legyenek ők Armstrong és Lewis – különbö-
ző metafizikai elméleteket fogadnak el helyesnek. Tegyük fel továbbá, hogy mindket-
ten ugyanabban a kutatási projektben vesznek részt. A laboratóriumon kívül valószí-
nűleg hosszasan vitatkoznak azon, hogy melyik metafizikai elmélet a helyes, ám ez 
nem teszi őket képtelenné arra, hogy együtt dolgozzanak. Ha a törvényekkel kapcso-
latos metafizikai előfeltevések valóban központi szerepet játszanának a tudományban, 
akkor nem lehetne érteni a törvény fogalmat anélkül, hogy a szóban forgó elméletek 
valamelyikét elfogadnánk. A két tudós példája viszont ellentmondani látszik ennek. A 
tudományos gyakorlat alapján nem lehetséges a természettörvényekről szóló rivális 
metafizikai elméletek – a governista és a hume-iánus – között dönteni, hiszen az mind-
kettővel összeegyeztethető.

TERMÉSZETTÖRVÉNYEK-E A TUDOMÁNY TÖRVÉNYEI?

A fenti kérdés természetesen csak akkor értelmes, ha a természettörvény kifejezést 
nem a tudományos törvény szinonimájaként használjuk. Ezzel kapcsolatban viszont 
felmerül a kérdés, hogy vajon mi legitimálja a kérdésben implicit módon feltételezett 
distinkciót? A megkülönböztetés alapja lehetne az az intuíciónk, hogy míg a természet 
törvényei elmefüggetlenül létezhetnek, a tudományos törvények elme- és elméletfüg-
gők. E megkülönböztetés a természettörvényekkel szemben támasztott kritériumok 
közül pusztán egyre – nevezetesen az elme- és elméletfüggetlenségre – támaszko-
dik.2 Mivel komoly viták tárgya, hogy vajon a hume-iánus elmélet alapján valóban lehet-
nek-e elméletfüggetlenek a törvények, szerencsésebb, ha a természettörvény fogalmát 
olyan kritériumok alapján definiáljuk, amelyekről konszenzus van a hume-iánusok és 
a governisták között, és amelyek kevésbé tűnnek problematikusnak, mint az elmefüg-
getlenség. A címben feltett kérdés ezek alapján így fogalmazható át: Vajon a tudomá-
nyos törvényekről számot lehet-e adni a szóban forgó metafizikai elméletek keretein 
belül? Amellett fogok érvelni, hogy a tudományos törvények nem felelnek meg azok-
nak a minimális kritériumoknak, melyek alapján természettörvényeknek nevezhetnénk 
őket. Mindez sokkal kevésbé meglepő, mint amennyire első pillantásra tűnhet, ugyanis 
a szóban forgó kritériumok jó része olyan metafizikai elméletek alapján fogalmazódott 
meg, mely a manifeszt kép ontológiájának a tudományossal szembeni primátusát fel-
tételezi. A manifeszt kép ontológiai kerete azonban nem alkalmas a tudományos tör-
vények magyarázatára. Mindenekelőtt a manifeszt kép és a tudományos kép közötti 
distinkciót kell tisztázni ahhoz, hogy a fentiek mellett érvelni lehessen, és csak ezután 
térek majd rá arra a kérdésre, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek alapján azt 
állítom, hogy a tudományos törvények elvileg nem lehetnek természettörvények – ha 
természettörvényen azt értjük, mint amit a kortárs vitákban érteni szokás.

Konferencia

 2  Lewis (LEWIS 1994, 479) az elmefüggőség kapcsán megjegyzi, hogy amennyiben „a természet kegyes hoz-
zánk”, a legjobb deduktív rendszer – melynek tételei vagy axiómái a törvények – robusztus értelemben a leg-
optimálisabb, ez pedig szavatolja, hogy a törvények nem az egyszerűség és az informativitás épp elfogadott 
standardjai szerint alakuljanak.
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MANIFESZT KÉP / TUDOMÁNYOS KÉP DICHOTÓMIA 

A manifeszt kép és a tudományos kép közötti distinkció Wilfrid Sellars nevéhez fűződik, 
aki a filozófia feladatát abban látta, hogy a két kép konfrontációjából eredő ellentmon-
dásokat feloldja, és a két komplex intellektuális keretet összeilleszthetővé tegye. Amikor 
manifeszt képről és tudományos képről beszél, Sellars két idealizált, rendkívül komplex 
és a valóság egészére vonatkozó intellektuális keretet ért ezeken. Magát a megkülön-
böztetést többféleképpen lehet értelmezni. Az egyik ilyen értelmezés a manifeszt képet 
a common sense ontológiával vagy egyfajta hétköznapi világképpel azonosítja. Habár 
citálható olyan passzus Sellarstól, mely ezt az olvasatot támasztja alá, azonban maga 
a szerző a „Philosophy and the scientific image of man” című tanulmányában explicit 
módon kifejti, hogy a common sense ontológia és a manifeszt kép nem azonosak.3 A 
manifeszt kép – csakúgy, mint a tudományos – pusztán fikció, melynek segítségével 
Sellars megpróbálja a különböző tudományos eredmények kapcsán felmerülő filozófiai 
problémákat kezelni. Ezek a problémák leginkább azokban az esetekben merülnek fel, 
amikor egy konkrét tudományos elmélet eredményei ellentmondani látszanak hétköz-
napi intuícióinknak. A két idealizált fogalmi keret közötti különbséget Sellars abban lát-
ja, hogy míg a manifeszt képben a jelenségek magyarázatára csak olyan induktív követ-
keztetések állnak rendelkezésre, melyek nem hivatkoznak érzékelhetetlen entitásokra, 
addig a tudományos kép posztulatív, a tudomány teoretikus entitásai egy, a manifeszt 
képétől eltérő ontológiát eredményeznek.

Sellars két előfeltevésből indul ki: Egyrészt feltételezi, hogy a manifeszt kép riválisa-
ként léphet fel a tudományos. A két kép ilyen szembeállítása feltételezi, hogy a tudo-
mányos kép egy koherens és a manifeszt képétől eltérő ontológián alapul. Másrészt 
pedig a két kép összeilleszthetősége érdekében felteszi, hogy a manifeszt kép ontoló-
giája nominalista, azaz a tudomány fejlődésével a manifeszt képet alkotó fogalmak „he-
lyettesíthetők” lesznek a tudományos fogalmakkal, vagy egy adott tudományos leírás-
sal. Robert Ackermann (ACKERMANN 1973) szerint épp ez különbözteti meg a common 
sense ontológiai kerettől a sellarsi manifeszt képet. Míg common sense ontológiánk 
antinominalista, ti. az olyan absztrakt fogalmak, mint a tulajdonság vagy a propozíció 
nem cserélhetők fel olyan tudományos leírásokkal, melyek téridőben lokalizálható enti-
tásokra hivatkoznak, a manifeszt kép absztrakt fogalmai „lecserélhetők”.

MIK A TÖRVÉNYEK?

A fentiek alapján a governista–hume-iánus vitát új megvilágításba helyezhetjük. A 
governista elképzelések mögött meghúzódó előfeltevéseket ugyanis a common sense 
ontológiából következő premisszákként azonosíthatjuk, míg a hume-iánus állás-
pont előfeltevéseiről azt mondhatjuk – Sellars és Ackermann alapján –, hogy azok a 
manifeszt kép ontológiájából következnek. A common sense ontológiája gazdagabb, 
mint a manifeszt képé, ennek megfelelően a common sense ontológiát alapul vevő 
governista elképzelések alapján annak eldöntésekor, hogy egy adott általános kijelen-
tés törvény-e, a hume-iánusok által javasoltnál több kritériumot kell figyelembe ven-
nünk. Ilyen kritérium például az, hogy a természettörvényeknek kiemelt ontológiai stá-
tuszuk van a partikuláris tényekkel szemben. Vannak ugyanakkor olyan kritériumok 

Koczka Szilárd � Lehetnek-e a tudomány törvényei természettörvények?

 3  Robert Ackermann (ACKERMANN 1973, 141) idézi Sellars Science and Metaphysics című írásának vonatkozó 
passzusát, melyben a common sense és a manifeszt kép kifejezések szinonimaként szerepelnek.
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is, melyekkel kapcsolatban a két tábor képviselői között konszenzus van. Az a „közös 
minimum”, amelyet mindkét fél elfogad, a következő:

1. Ha L törvény, akkor L igaz.
2. A természeti törvények elmefüggetlenek.
3. A természeti törvények fontos szerepet töltenek be a világról való tudásunkban.
4. A tudomány célja a természeti törvények felfedezése.
5. Különbséget tudunk tenni törvények és véletlenszerű általánosítások között.
6. Vannak „üres” törvények (olyan törvények, melyeknek nincsenek konkrét esetei, 

nem instanciálódó törvények).4

7. A törvények kontrafaktuálisokat tesznek igazzá.
8. A törvények magyarázó erővel rendelkeznek.
9. A törvényeket eseteik konfirmálják.
10. Az indukció sikerét a törvények garantálják.
11. A törvények univerzálisak.

Amennyiben ezek közül a kritériumok közül valamelyik nem teljesül, nem beszélhetünk 
természeti törvényről. Ezen kritériumok közül a legtöbbet vitatott a törvények univer-
zalitása. Vannak ugyanis olyan megfontolások, melyek alapján van okunk kételkedni 
abban, hogy a tudomány törvényei megfelelnek ennek a kritériumnak.

Nancy Cartwright a következőket írja The dappled world című könyvében: „A tudomá-
nyos elméletek empirikus sikere érv lehet igazságuk mellett, de nem lehet érv univerza-
litásuk mellett” (CARTWRIGHT 1999, 4). A törvények Cartwright szerint nem univerzálisak 
abban az értelemben, hogy csak megfelelő modelleken – nomologikus gépeken – belül 
igazak. Például a klasszikus mechanika törvényei segítségével leírhatjuk relatíve kis 
tömegű szilárd testek viselkedését, de ezek a törvények nem alkalmazhatók univer-
zálisan abban az értelemben, ahogyan Cartwright használja az univerzalitás fogal-
mát, és ahogyan a természettörvényekről folyó metafizikai diskurzusban szerepel az 
univerzalitás kifejezés. A Merkúr perihélium-eltolódása talán az egyik legismertebb 
példa arra, hogy a klasszikus mechanika törvényei nem univerzálisak. Cartwright azt 
állítja, hogy minden elmélet esetén ez a helyzet, nem lehetséges olyan elmélet, mely-
nek törvényei pontosak és univerzálisak is egyben. Sőt a helyzet épp az, hogy minél 
pontosabban írunk le egy törvényt, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy csak egy 
meghatározott modellen belül lesz érvényes. Cartwright – és a természettörvények 
problémáját tárgyaló két nagy iskola – univerzalitáson a törvénykijelentések hatáskö-
rének korlátlan kiterjeszthetőségét érti. Ebben az értelemben csak akkor lenne egy 
törvény univerzális, ha mindenhol és mindenkor érvényes lenne. Mindezek alapján azt 
kellene mondanunk, hogy ha egyáltalán ismerünk természeti törvényeket, akkor csak 
nagyon keveset. Ez önmagában még nem lenne probléma, hiszen természeti törvé-
nyek létezhetnek függetlenül attól, hogy ismerjük-e őket, vagy sem, ahogyan a törvé-
nyek kis száma sem tűnik különösebben problematikusnak. A fenti kritériumok között 
azonban szerepel az is, hogy a tudomány a természettörvények felfedezésében érde-
kelt. Az alábbiakban kifejtésre kerülő probléma miatt azonban a tudományos kutatás 

Konferencia

 4  E kritériumnak a hume-iánus elméletek azon verziója is megfelel, mely a törvényeket a legjobb deduktív rend-
szer tételeiként vagy axiómáiként azonosítja. Newton első törvénye például azért lesz része a legjobb deduk-
tív rendszernek, mert nagyban hozzájárul a deduktív rendszer informativitásához, ugyanakkor annak bonyo-
lultságát nem fokozza olyan mértékben, hogy érdemes legyen kihagyni a tételek közül.
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ezt a célt elvileg sem érheti el. Ha tehát mind a 11., mind pedig a 4. kritériumot fenn-
tartjuk, semmi sem fog megfelelni a természettörvény fogalmának. 

A KIKÖTÉSEK PROBLÉMÁJA 

A kikötések problémája Hempel (HEMPEL 1988) nevéhez fűződik. Hempel szerint egy 
∀x(Fx ⊃ Gx) alakú kijelentés elvileg nem tehető teljessé, mert a kijelentésben implicit 
módon előfeltételezett ceteris paribus kikötések száma végtelen. Marc Lange (LANGE 
2000, 162) a problémát egy egyszerű törvényen – a hőtágulási törvényen – szemlélte-
ti. Az ismert ∆ L = L0⋅k⋅∆T összefüggés szerint egy fémrúd megnyúlása meghatározott 
irányban k – az adott fémre jellemző állandó – ismeretében a kezdeti hossz L0,k és a ∆T 
hőmérséklet-változás szorzatával egyenlő. Ez a kijelentés azonban nem minden eset-
ben lesz igaz. Ha például a megnyúlással ellentétes irányban erőhatásnak tesszük ki a 
fémrudat, az összefüggés nem alkalmazható a megnyúlás kiszámítására. Az a meg-
oldási javaslat, mely szerint egy törvény-kijelentés formálisan a következőképp néz ki: 
∀x ((Fx& ~ z) ⊃ Gx), ahol z az összes olyan zavaró körülményt kifejező kijelentések 
konjunkciója, mint amilyen az imént említett példában a fémrúd megnyúlásával ellen-
tétes irányban kifejtett erőhatás, nem ad megnyugtató választ. Két probléma is van a 
fenti megoldási kísérlettel. Egyrészt ha a törvény-kijelentést úgy határozzuk meg, mint 
egy (∀x) (Fx& ~ ⊃ Gx) alakú kijelentést, azzal – minthogy ~z felcserélhető a „nincse-
nek zavaró körülmények” kijelentéssel – nem állítunk többet, mintha azt mondanánk, 
hogy „L törvény fennáll akkor, és csak akkor, ha fennáll”. Ronald N. Giere (GIERE 1999), 
akárcsak Hempel, azon az állásponton van, hogy z konjuktív kijelentést alkotó kifeje-
zések implicit kikötések, és elvileg sem tehetők explicitté, ugyanis Z halmaz végtelen 
számú elemet tartalmaz. Giere ezenkívül felhívja a figyelmet arra is, hogy amikor egy 
tudományos törvényt megfogalmazunk, nem is áll rendelkezésre elegendő informá-
ció a kikötések explicit meghatározásához. A newtoni mechanika törvényeinek meg-
fogalmazásakor például nem állt rendelkezésre a relativitáselmélet. 

Giere és Hempel feltevésével ellentétben Lange (LANGE 1993) az olyan törvénykije-
lentéseket, mint amilyen a példában említett hőtágulási törvény is, nem tekinti hiányos 
kijelentéseknek. Abból indul ki, hogy amikor valaki a szóban forgó törvényre hivatko-
zik, akkor mindenki érti, hogy az adott összefüggés azokban az esetekben lesz igaz, 
amelyekben például nem hat a tágulással ellentétes irányú erőhatás a fémrúdra. Ez a 
hallgatólagos konszenzus biztosítja, hogy a tudományos gyakorlatban használt törvé-
nyeket mindenki ugyanúgy fogja érteni. Hempel és Giere alapján egy törvény-kijelen-
tés akkor lehet teljes, ha azt minden előzetes háttértudás feltételezése nélkül pontosan 
lehet érteni. A kikötések explicitté tételére csak abban az esetben van szükség, ha nincs 
egy közös háttérmegértés, amely biztosítja, hogy a beszélők ugyanazt értik az adott 
kijelentésen. Abban az esetben, ha feltételezzük, hogy van egy olyan háttérmegértés, 
amely biztosítja, hogy a beszélők mindegyike eleve kizárja a kikötések által meghatá-
rozott lehetőségeket, nincs szükség explicitté tenni ezeket az implicit előfeltevéseket/
kikötéseket. Lange megoldási javaslata egy normatív elemzés, amely alapján a tudo-
mány törvényei olyan következtetési szabályok lesznek, amelyek a „tudomány nyelvé-
nek” kompetens használói közötti konszenzusos háttérmegértést feltételezik. Nyilván-
való, hogy ebben az esetben sem lesznek természettörvények a tudomány törvényei, 
hiszen a Lange-féle háttértudást feltételező következtetési szabályként értett törvények 
a 2. kritériumnak – az elmefüggetlenséget megkövetelőnek – nem felelnek meg.

Koczka Szilárd � Lehetnek-e a tudomány törvényei természettörvények?
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KONKLÚZIÓ

A tudományos gyakorlat szerepe a természettörvények problémájával foglalkozó filozó-
fiai vitákban, amennyiben ezek a viták metafizikai természetűek, korántsem olyan dön-
tő, mint ahogyan első pillantásra látszik, és mint ahogy azt hume-iánus és governista 
oldalról igyekeznek láttatni. A tudományos gyakorlat ugyanis nem lehet segítségünk-
re a rivális elméletek közötti választásban, mivel az mindkét elmélettel összeegyeztet-
hető. Ez volt az első állítás, amely mellett érveltem. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
mindkét elmélet ugyanolyan „jól” írja le a tudományos gyakorlatot. Azon, hogy mindkettő 
összeegyeztethető a tudományos gyakorlattal, pusztán azt értem, hogy a tudományos 
gyakorlatban használt törvény fogalom a szóban forgó filozófiai elméletekben feltétele-
zett ontológiai elkötelezettségektől függetlenül is érthető. Nehezen védhető álláspont-
nak tartom azt, mely szerint a tudomány művelői nincsenek tisztában az általuk hasz-
nált fogalmak jelentésével, viszont minden további nélkül elképzelhetőnek tartom, hogy 
a tudósok nincsenek egy véleményen metafizikai kérdésekben. Mindez azt sugallja, 
hogy a törvények megértéséhez nincs szükségünk sem governista, sem pedig hume-
iánus elméletekre. Mint láttuk, a természettörvényekről folyó kortárs tudományfilozó-
fiai diskurzus résztvevői között konszenzus van bizonyos, minimális kritériumrendszer 
tekintetében. Egy kijelentés akkor lehet törvény, ha ezeknek a kritériumoknak megfelel. 
Ez a kritériumrendszer a Sellars által manifeszt képnek nevezett fogalmi keret mögött 
meghúzódó ontológiai elkötelezettségeket reprezentálja. A governisták pluszkritérium-
ként felveszik a törvények és a partikuláris tények közötti ontológiai különbséget, amely 
abból adódik, hogy a governista elméletek által feltételezett ontológiai keret gazdagabb 
a manifeszt kép ontológiájánál. A governisták a common sense metafizikai előfeltevé-
sek alapján tételeznek fel több kritériumot. Mivel jelen írás célja csupán annak megmu-
tatása, hogy a természettörvény olyan fogalmának, melyet mind a hume-iánus, mind 
pedig a governista tábor képviselői által elfogadott kritériumok alapján definiálhatunk, 
nem felel meg semmi, ezt a különbséget figyelmen kívül hagytam.

Az univerzalitás kapcsán két probléma merült fel. Ha csak az univerzálisan alkal-
mazható törvények lehetnek természeti törvények, akkor a tudomány által felfedezett 
törvények zöme – ha nem az összes – nem lesz természeti törvény. Mindez még nem 
jelentene megoldhatatlan problémát, hiszen elképzelhető, hogy bár a tudomány a ter-
mészetörvények felfedezésében érdekelt, ám jelenlegi fejlettségi fokán csak kevés 
valódi törvényt fedezett fel, esetleg egyetlen ilyen törvényről sincs tudomásunk.

Komolyabb nehézség elé állítja az általam kritizált nézeteket a kikötések problémája, 
mely szerint egy (∀x) (F x ⊃ Gx) alakú kijelentésben implicit módon feltételezett kiköté-
sek elvileg sem tehetők explicitté. Ez alapján egyetlen tudományos általánosítás sem 
lehet a megkívánt értelemben univerzális. A probléma Lange-féle megoldásával kapott 
törvény fogalom a kritériumok közül az elmefüggetlenségnek nem felel meg. Mindezek 
alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a tudományos törvények és a metafizi-
kai értelemben vett természeti törvények nem lehetnek azonosak.

Konferencia
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Kraft András

A vízesés-illúzió és az elérhetetlen érzéki 
tapasztalat*

Jelen dolgozat a nemfogalmi tartalom problematikájával foglalkozik, vagyis azzal a kér-
déssel, hogy vajon van-e, és ha igen, vajon minek tekintsük a mentális állapotoknak 
azon részét, amely úgy reprezentálja a világot, hogy közben az észlelőnek nem kell 
birtokolnia a reprezentációt részletező fogalmakat. E problémakört két történeti vita 
elemzésével kívánom bemutatni. Először a nemfogalmi tartalom lehetőségének bizo-
nyításáról ejtek szót. E vita impliciten rákérdez a nemfogalmi tartalom struktúrájára, 
amelynek tárgyalása során áttérek a második vitára, amely a nemfogalmi és a fogal-
mi tartalom közti viszonyról szól.

I. A VÍZESÉS-ILLÚZIÓ MINT A NEMFOGALMI TARTALOM 
LEHETŐSÉGÉNEK BIZONYÍTÁSA

Arisztotelésznél olvashatjuk: „Ha mozgó tárgyakról – például folyókról – fordítjuk tekinte-
tünket másra, legkivált olyan folyókról, amelyek nagyon gyorsan folynak, akkor a nyug-
vó dolgok mozogni látszanak”1 (ARISZTOTELÉSZ 2006, 146). Arisztotelész egy vizuális illú-
zióról ad leírást. Ugyanerről a jelenségről más szerzők is beszámoltak: „[...] ha bizonyos 
ideig egy meghatározott irányban mozgó tárgyra koncentrálunk, majd rögtön utána egy 
álló tárgyra nézünk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az utóbbi tárgy az ellenkező irány-
ban mozog, mint az eredeti mozgó tárgy. A kísérlet könnyen kivitelezhető, ha egy spirá-
lis rajzolatú papírdarabot egy lemezjátszó körben forgó tányérjára erősítünk. A tányér 
forgását megállítva azt tapasztalhatjuk, hogy a nem mozgó papírdarab spirális rajzola-
ta tovább forog. A mozgás illúziója megjelenhet akkor is, ha egy pillanatig egy vízesés-
re nézünk, majd elfordítva tekintetünket egy nem mozgó tárgyra, például egy sziklára. 
Így a jelenség neve: vízesés-illúzió”2 (CRANE 1988a, 142). Röviden: látjuk a mozgást, de 
közben azt is látjuk, hogy viszonylagosan nincs mozgás.

Tim Crane a következő módon értelmezi ezt az illúziót: az érzéki tapasztalat (ÉT) 
önellentmondásos lehet, mivel egyetlen ÉT-ben felbukkanhatnak egymást kizáró tulaj-
donságok. A szerző érve így rekonstruálható:

(p1)   Az ÉT ellentmondásos tartalmú.
(p2)   Fogalmak individuálási kritériumaként szolgál az az elv, miszerint: „F és G akkor 

különböző érzéki fogalmak, ha lehetséges, hogy egy szubjektumnak (egyide-
jűleg) olyan tapasztalata van, amely tartalma szerint ‘a’ F és egy tapasztalata 
van, mely tartalma szerint ‘a’ nem-G” (CRANE 1988a, 145). Ez a kritérium imp-

 *  A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségért köszönettel tartozom Boda Mihálynak.
 1 459b (ford.: Steiger K.).
 2 Ehelyütt Boda Mihály fordítását követem (BODA 2007, 71).
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likálja a kompozicionalitás elvét (p jelentése p részeinek a jelentésétől függ), 
miszerint nem lehetséges önellentmondásos tartalmú propozíció.

(k)        Az ÉT nemfogalmi jellegű, vagyis az ÉT nem a meggyőződések és a propozí-
ciók alapján értelmezhető.

Az érv szembeállítja a vízesés-illúzió különleges tapasztalatát a fogalmiság egy közpon-
ti kritériumával. Crane végkövetkeztetése szerint: mivel ez a fogalmakra jellemző krité-
rium nem érvényesül az illúzió tapasztalásában, ezért az ÉT nemfogalmi jellegű. Crane 
hozzáfűzi, hogy talán az érzékelés egy „szubracionális” (moduláris) folyamat.

Ezt az értelmezést D. H. Mellor igyekszik megcáfolni. Mellor megállapítja, hogy Crane 
szerint „senkinek nem lehet tudatos meggyőződése azzal a tartalommal, hogy Fa & ~Fa”, 
miközben nem igaz, hogy „senkinek nem lehet egy érzéki tapasztalata azzal a tartalom-
mal, hogy Fa & ~Fa” (MELLOR 1988, 148). De vajon miből ered e különbség? Hiszen mind-
kettő, a meggyőződés és az ÉT is, megcélozza az igazságot. Mellor a kettő különbsé-
géről inkább a hasonlóságukra irányítja a figyelmet. Szerinte a strukturális hasonlóság 
– mindkettő az igazságra irányul – azzal magyarázható, hogy az ÉT meggyőződésre való 
hajlamot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az ÉT tartalmilag formálhatja, illetve előidézheti 
a meggyőződéseket. Ha az ÉT a meggyőződésekkel rokon igazságra irányultságát így 
értelmezzük, akkor az ÉT fogalmi jellegét képviseljük.

Ebből a feltételezésből kiindulva Mellor a vízesés-illúziót úgy értelmezi, hogy a moz-
gás érzékelése során két érzékelési mechanizmus működik. Az egyik annak érzéke-
léséért felelős, hogy valami megmozdult, a másik pedig azért, hogy valami mozog. 
A vízesés-illúzió esetében a két mechanizmus egyidejűleg nyújt számunkra két egy-
másnak ellentmondó ÉT-t. Ennek feltehetően az az oka, hogy a mozgásérzékelésért 
(mozog) felelős idegsejtek elfáradtak, és ennélfogva tévesen viselkednek, miközben 
a másikért (megmozdult) felelős idegsejtek nem fáradtak el. A patologikus ingerlésből 
eredő ÉT pedig egy – tartalmának megfelelően – téves meggyőződést alakít ki, amely 
ellentmond a normális működés előidézte meggyőződésnek.

Érdekes, hogy Mellor az ÉT azonosítására vonatkozó gyenge kritériumot vállalja, 
miszerint az ÉT tartalma azonosítható azoknak a meggyőződéseknek a fogalmi tar-
talmával, amelyeket előidéz. Ez különbözik a Crane által elutasított erős kritériumtól, 
amely szerint az ÉT tartalmát a benne szereplő különböző fogalmak segítségével azo-
nosíthatjuk (lásd bővebben BODA 2007, 62).

Annak ellenére, hogy Mellor a gyenge kritériumot vállalja, Crane elutasítja ezt a 
konceptualista értelmezést is (CRANE 1988b). Az utóbbi, bár elfogadja, hogy a) az ész-
lelés megcélozza az igazságot, b) „az érzékelés, hogy p normálisan előidézi a meggyő-
ződést, hogy p” (CRANE 1988b, 152), c) a mozgás lehet, hogy két külön, de összekap-
csolt mechanizmus terméke: ugyanakkor megkérdőjelezi, hogy Mellor kielégítően be 
tud-e számolni az ÉT és a meggyőződés közötti különbségről, azzal a kikötéssel, hogy 
az ÉT sajátossága a meggyőződésekre való irányulás. Ha igen, kérdezi Crane, akkor 
hogyan lehetne a meggyőződésekre való hajlammal megmagyarázni a vízesés-illúzió 
azon jellegzetességét, hogy a két fogalmi tartalom nem helyesbíthető, nem bírálható 
felül. A meggyőződések, racionális voltuknál fogva, annyiban revideálhatók, ameny-
nyiben irracionális lenne továbbra is p-ben hinni, noha már megértettük és elfogadtuk 
az ellene szóló evidenciákat. Vagyis nem jellemző, hogy két egymással ütköző meg-
győződésben higgyünk egyszerre. Viszont éppen ilyesmit tapasztalunk a vízesés-illú-
zió esetén: folyamatosan látjuk a mozgást és a nemmozgást. Vagyis ha valóban két 
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tartalomról lenne szó, ahogyan Mellor véli, akkor ezek nem lehetnének hitszerűek, 
azaz nem lehetnének fogalmi jellegűek, mert nem úgy viselkednek, mint a felülbírál-
ható fogalmi propozíciók. Viszont Crane előző cikkének konklúziójában az áll, hogy 
ebben az esetben egyetlen tartalomról sem lehet szó, mivel akkor ez nem tenne ele-
get a kompozicionalitás elvének.

Crane szerint tehát az, hogy mi rendelkezik fogalmakkal és mi nem, megad egy 
demarkációs határt, amelynek segítségével különbséget tehetünk valódi meggyőző-
dés és puszta „információs folyamat” (ÉT) között. A vízesés-illúzió során lehetséges, 
hogy a látási rendszer kimenete, vagyis az érzékelés azért ellentmondásos, mert a 
rendszer vagy hibás, ahogyan ezt Mellor látja, vagy azért, mert a látási rendszer álla-
potai (információs tekintetben) egymástól elszigeteltek, azaz modulok.3

II. A NEMFOGALMI TARTALOM STRUKTÚRÁJA

Az előző okfejtésekből, amelyek a nemfogalmiságot hivatottak bizonyítani, a követ-
kező probléma adódik: Ha az ÉT nemfogalmi jellegű, akkor milyen struktúrája van? 
Crane egy másik írásában kiegészíti a vízesés-illúzióval kapcsolatos fejtegetéseit azzal 
a megállapítással, hogy habár az ÉT nem fogalmi jellegű, mégiscsak propozicionális 
természetű (CRANE 1992). Propozicionális azért, mert ezzel magyarázható az ÉT meg-
győződésre való hajlama és az igazságra való irányultsága. Viszont szokatlan állítás-
nak tűnhet, hogy valami egyszerre propozicionális és nemfogalmi. De rögtön világos-
sá válik a helyzet, ha megértjük, hogyan határozza meg Crane a fogalmakat. Szerinte 
minden fogalom valójában egy kikötés a meggyőződések közti viszonyokról. Tehát a 
propozíciók között fennálló logikai viszonyokat, például a szemantikai viszonyt, rög-
zíthetjük fogalmak segítségével. Ha a szemantikai viszony fennáll, akkor egy p propo-
zíció birtoklása szükségszerűen vonja maga után bizonyos más propozíciók birtoklá-
sát ahhoz, hogy e propozíció tartalma p legyen (CRANE 1992, 18). Viszont szemantikai 
viszony nem áll fenn az ÉT esetén, mivel ahhoz az érzékeléshez, hogy p, nem kell bir-
tokolni semmilyen más érzékelést. Mivel sem ez a – propozíciók közti – reláció, sem 
mások nem érvényesülnek az ÉT-ben, ezért nem is lehet feltételezni az ezeket rögzítő 
fogalmakat.4 Crane elképzelését röviden a következőképpen foglalhatjuk össze: sze-
rinte a propozíciók logikailag megelőzik a fogalmakat, és emiatt mondhatja, hogy az 
ÉT propozicionális, de nemfogalmi természetű.

Crane leírása negatív: megtudjuk az ÉT-ről, hogy mi nem. Arra nézvést, hogy hogyan 
jellemezhető pozitívan az ÉT, Peacocke-ra hivatkozik, aki szerint a nemfogalmi tarta-
lom struktúrája térbeli természetű.

Peacocke Study of Concepts című művében a nemfogalmi tartalmat úgy jellemzi, mint 
amely leírható egy szcenárióval. Ez a szcenárió az észlelő körüli térfoglalások módjai-
nak a halmazából áll. Ez a következőt jelenti: az észlelő észlelési mezejében megkülön-
böztethető térbeli pontokat azzal azonosítjuk, hogy hogyan viszonyulnak az (észlelő) 
eredethez, amely függ az észlelő pozíciójától és testtartásától. Továbbá az eredethez 

 3  Analógiaként ajánlja Crane a hőmérőt: a hőmérő megmutatja a hőmérsékletet – ami analóg az ÉT-vel –, de 
nem rendelkezik a fok fogalmával. Vö. a fagyűrűk, amelyek megmutatják a fa korát. Lásd CRANE 1992. A tanul-
mány elkészítésében nyújtott segítségért köszönettel tartozom Boda Mihálynak.

 4  A meggyőződéseket jellemző további viszonyok a meggyőző (evidental) és a logikai (deductive) reláció. Ezek 
közül az elsőről láttuk a vízesés-illúzió kapcsán, hogy nem érvényesül az ÉT-ben, mivel az ÉT nem felülbí-
rálható. A logikai, deduktív viszony sem tulajdonítható az ÉT-nek, mivel abból az érzékelésből, hogy ’a’ F, és 
abból, hogy ’a’ G, nem vezethető le az az érzékelés, hogy ’a’ F és G.
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viszonyított pontokat annak alapján jellemezzük, hogy milyen módon foglalják el a teret 
(például: felülettel rendelkezés, keménység, telítettség, szín, világosság, hőmérséklet 
stb.). Például egy észlelőnek lehet olyan ÉT-je, amelynek szcenáriótartalma úgy rep-
rezentál – adott pillanatban és adott szemszögből – egy poharat, hogy a pohárnak az 
eredethez viszonyított térbeli elhelyezkedése és ennek térfoglalási módja képezi a szó-
ban forgó tartalmat: e szcenáriótartalom szerint van egy az eredet előtt fekvő, kerek 
pohár. Ennek a tartalomnak a sajátossága, hogy az észlelő ezt a poharat előtte levő-
nek és kereknek látná, anélkül, hogy birtokolná az előttem vagy a kerek fogalmát.

III. A NEMFOGALMISÁG AUTONÓMIÁJÁNAK TÉZISE

A szcenárió eme fogalmának alapján Peacocke, könyve harmadik fejezetében, felte-
szi a kérdést: Lehetséges-e autonóm – autonóm, vagyis független mindenféle fogal-
mi tartalomtól – nemfogalmi reprezentációs tartalom? Peacocke az autonómia tézise 
(AT), vagyis az autonómia lehetősége ellen érvel. Érvét a következőképpen szokás 
rekonstruálni (lásd GUNTHER 2003, 299–300; BERMÚDEZ 1994):

(p1)  Szcenáriótartalom = térbeli reprezentációs tartalom.
(p2)  Térbeli tartalmat csak azoknak az entitásoknak lehet tulajdonítani, akik/amik 

képesek helyeket időn keresztül azonosítani.
(p3)  Helyek azonosítása időn keresztül a helyek újraazonosítását jelenti.
(p4)  A helyek újraazonosítása attól a képességtől függ, amivel a saját, jelenlegi elhe-

lyezkedés azonosítható egy korábbival.
(p5)  Ilyen újraazonosítás maga után vonja egy egységbe rendezett (integrált) térbeli 

térkép konstruálását, éspedig: a saját környező világról, időn keresztül.
(p6 [ p4-ből és p5-ből]) Lehetetlen, ha az entitás nem birtokolna legalább egy primi-

tív első személy fogalmat.
(k)      Nemfogalmi tartalom nem lehet autonóm, azaz független a fogalmi tartalomtól. 

Az érvelés feltételezi, hogy az ÉT nemfogalmi része egy térbeli jellegzetességeket 
reprezentáló szcenárióval írható le. Az érv röviden azt mondja ki, hogy a térbeli jelle-
gek mentális kezeléséhez – a helyek azonosítása és újraazonosítása – nélkülözhe-
tetlen egy ezeket koordináló első személy fogalma. Más szóval Peacocke konklúziója 
az, hogy az ÉT csak akkor lehetséges, ha feltételezzük a szcenáriótartalmat lehetővé 
tevő, kezdetleges Én fogalmát. Az érv tétje az, hogy a legprimitívebb észlelési szinten, 
a szcenáriótartalom, avagy a térbeli reprezentáció szintjén is szükséges konceptuális 
kapacitás, vagyis a nemfogalmi struktúrából adódik a fogalmiságtól való függőség.

Ezzel az érvvel áttértünk a nemkonceptualista állásponton belüli vitára, mégpedig 
az egyik központi vitára. A vitában Peacocke-kal szemben áll Bermúdez, aki cikkében 
az előbbi elméletét abszurdnak próbálja beállítani (BERMÚDEZ 1994). Bermúdez sze-
rint a szcenáriótartalom valóban fogalmi természetű, mivel a hely újraazonosításához 
szükségesek olyan protogondolatok, mint: „Ezen a helyen már voltam.” Ez azt jelenti, 
hogy szükség van a hely fogalmára. Súlyos vád ez, mivel Bermúdez ehelyütt, éspedig 
egy nemkonceptualista vitán belül, Peacocke-ot konceptualizmussal vádolja. 

Továbbá azt is kifogásolja Bermúdez, hogy ha az AT-t tagadjuk, akkor a nem-
fogalmiság magyarázó ereje erősen csökken. Ebben az esetben nem lenne alkalmaz-
ható a nemfogalmiság eszköztára sem a fejlődés-, sem az állatpszichológiára. Ez azért 
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problémás, mert épp Peacocke szerint a nemfogalmi tartalom mellett szóló fő érv az 
állatok érzékelésére alapozott argumentum. Ha Peacocke tagadja az AT-t, akkor nem 
teheti fel a kérdést, hogy vajon egy nyelv nélküli állat, mondjuk egy kutya, meg tud-e 
különböztetni egy kört egy négyzettől, vagyis egy idegent a gazdájától, mivel a diszk-
riminációs képesség, amely nemfogalmi jellegű, függ a fogalmak (legalább egy Én-
fogalom) meglététől.5 Ez pedig egyenesen ellentmond Peacocke azon követelésé-
nek, miszerint „a nemfogalmi reprezentációs tartalom része a mi állati örökségünknek” 
(PEACOCKE 2001, 615). 

A továbbiakban megnézzük, hogyan válaszolt Peacocke e két kihívásra (Peacocke 
1994). Ami az első vádat illeti, miszerint a szcenáriótartalom valójában fogalmi jellegű, 
Peacocke meggyőzően arra hivatkozik, hogy Bermúdez itt tévesen következtet. Abból a 
premisszából, hogy az észlelőnek birtokolnia kell a hely fogalmát – vagy általában véve 
néhány fogalmat –, nem következik, hogy a szcenáriótartalom fogalmi jellegű. Peacocke 
szerint téves azt állítani, hogy egy adott tartalom akkor fogalmi természetű, ha e tartalom 
csak olyan fogalmakkal részletezhető, amelyek közül legalább egyet birtokolnia kell az 
észlelőnek. Ha így határoznánk meg a fogalmi tartalmat, akkor valóban minden ÉT tar-
talma fogalminak minősülne Peacocke térbeli elméletében. Ez viszont túl erős követel-
mény a tartalomdualizmussal szemben, amely szerint tartalmak lehetnek fogalmiak és 
nemfogalmiak, akár egyszerre is. Az AT körüli vita valójában nem arról szól, hogy a tar-
talom vagy fogalmi, vagy nemfogalmi természetű, hanem arról, hogy milyen viszonyban 
áll e két fajta egymással: az implikáció vagy a diszjunkció viszonyában. 

Akárcsak Peacocke, Bermúdez is tartalomdualista, melyet a legvilágosabban egy 
későbbi cikkében fejez ki: „A nemkonceptualista egyszerűen azt állítja, hogy az észle-
lési tartalom nem kizárólag fogalmi jellegű” (BERMÚDEZ 2007, 64). Tehát pusztán abból, 
hogy a szcenáriótartalomnak szüksége van fogalmakra, még nem következik, hogy a 
szcenáriótartalom fogalmi természetű.

Annak ellenére, hogy Peacocke ezt és más, itt nem tárgyalt nehézséget igyek-
szik elhárítani, az állati érzékelésből vett érvelés érdekében végül elfogadja az AT-t 
(PEACOCKE 2003). Elismeri, hogy ha a szcenáriótartalomhoz nélkülözhetetlen lenne a 
fogalmi kapacitás – amelyet nem szokás nyelv nélküli lényeknek tulajdonítani –, akkor 
az állatoknak és a nyelvelőtti csecsemőknek nem lehetne semmiféle térbeli reprezen-
tációs tartalmat tulajdonítani. Ezt a konklúziót Peacocke mindenképpen el akarja kerül-
ni, és ezért inkább megcáfolja a korábbi érvét.

Az AT elleni érv két szempontból nem helytálló Peacocke szerint. Egyrészt, még ha 
igaz is, hogy az érv konkluzív, akkor sincs benne utalás arra, hogy az első személy esz-
méjének fogalmi természetűnek kell lennie. Másrészt, az érv nem is konkluzív, mivel 
egy első személy eszméje nélkül is lehetséges az objektív, térbeli tartalmat biztosí-
tó térbeli változások regisztrálása. Az utóbbi tétel igazolásához Peacocke röviden fel-
vázol egy olyan nemfogalmi segédeszmét, amely a szcenárióban szereplő eredetnek 
felel meg, és ezzel kiküszöböli az első személy fogalmát. Ezt a segédeszmét „hier”-nek 
nevezi. Birtoklásának kritériuma egyfelől az, hogy az észlelő egy dolog F tulajdonsá-
gát úgy reprezentálja, hogy ez R térbeli viszonyban álljon az eredettel. Másfelől pedig 
az, hogy az észlelő felfrissítse ezt az R-t a hierhez képest végrehajtott mozgásoknak 

 5  Ha a nemfogalmi tartalmat a szcenáriótartalommal határozzuk meg, és a diszkriminációs képesség nemfogalmi 
jellegű, akkor Peacocke számára az következik, hogy a diszkriminációs képesség ráépül a szenáriótartalomra, 
vagyis hogy az érzékelési megkülönböztetés mint térbeli struktúra függ (inherens módon) a konceptuális kapa-
citástól.

Konferencia
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megfelelően. Peacocke szerint a hier tartalmára épülhet egyfajta első személy, egy 
öntudatos, nemfogalmi eszme: az Ich, amely gyakorlatilag annak az észlelésnek felel 
meg, hogy az észlelő teste megegyezik a hierrel. Nyilvánvaló, hogy ez az eszmefutta-
tás még kiegészítésre szorul. Annyi azonban világos, hogy a hier és az Ich segédesz-
mével Peacocke két nemfogalmi komponens bevezetésére törekszik, amelyek segít-
ségével átértelmezi a szcenáriótartalom elméletét. Célja, hogy a szcenáriótartalmat 
állatoknak és csecsemőknek is tulajdoníthassuk, mivel annak lehetősége, hogy ren-
delkeznek ilyennel, intuitíve belátható.6 Ezzel az átértelmezéssel megtartható a nyelv 
nélküli lényekből, illetve a nyelvelőtti gyermekből vett argumentum, amely – Peacocke 
számára – a nemfogalmiság feltételezését leginkább motiválja.7

IV. KONKLÚZIÓ

Az első részben tárgyaltuk a vízesés-illúziót, amely Crane értelmezése nyomán bizo-
nyítani látszik az ÉT nemfogalmi voltának a lehetőségét. Ebből a megállapításból kiin-
dulva megvizsgáltunk két felmerülő kérdést. Először is azt, hogy ha nemfogalmi jelle-
gű, akkor milyen struktúrája van az ÉT-nek. Aztán tárgyaltuk, hogy miként viszonyul 
a nemfogalmi a fogalmi tartalomhoz, vagyis azt, hogy vajon az előbbi feltételezi-e az 
utóbbit, avagy független tőle. Azt is láttuk, hogy e két problémakör szorosan összefo-
nódik, úgyhogy az ÉT térbeli struktúrájából adódik az AT körüli vita, vagyis az a kér-
dés, hogy vajon nélkülözhetetlen-e a fogalmi kapacitás mindenféle nemfogalmi tar-
talomhoz.

Továbbá felismertük, Bermúdez érvelése nyomán, hogy ha az AT-t elfogadjuk, akkor 
a nemfogalmiság teoretikus használata, azaz magyarázó ereje sokkal nagyobb, és 
kiterjeszthető például az állat- vagy a fejlődéspszichológiára is. Ennek az okfejtésnek 
megfelelően végül Peacocke is elfogadja az AT-t.

Felfigyelhettünk arra is, hogy a nemfogalmiság valójában gyűjtőfogalom, amely 
különböző alesetekből és altípusokból áll. Az Ich eszméje nemfogalmi, nemnyelvi, 
de tudatos. A hier sem nemfogalmi, sem nem tudatos. Utóbbi ráadásul nem közölhe-
tő, nem tapasztalható, legfeljebb csak következtethetünk rá, vagyis szubperszonális, 
nemfogalmi tartalom, amely minden tudatos hozzáférést, befolyásolást kizár.

Ezzel a megállapítással együtt jár egy meghatározott antropológiai kép is. Ha ezt eluta-
sítanánk, mint Mellor, és az emberi érzékelést fogalmi természetűnek tekintenénk, akkor 
az ÉT struktúrája egészében elvileg befolyásolható lenne – például tanulással –, mivel 
megengedne egy fogalmi, nyelvi hozzáférést. A konceptualista álláspontban megfigyel-
hető egy humanista tendencia, amely a rációba vetett hitről tanúskodik. Ezzel szemben 
helyezkedik el Peacocke (és Bermúdez), akik feltételezik, hogy van határa az ember tuda-
tos nyelvi kapacitásának. Ez a meggyőződés Peacocke már idézett mondatában válik 
a leginkább világossá: „A nemfogalmi reprezentációs tartalom része a mi állati öröksé-
günknek” (Peacocke 2001, 615). Az ember fakultásának állati, ennélfogva befolyásolha-

 6  Peacocke szerint intuitíven elképzelhető egy olyan állat (pl. patkány), amelynek mentális mátrixán elhelyezke-
dő tárgyak helyei úgy rendeződnek, hogy viszonyban állnak egy egocentrikus központtal, és ehhez a mentális 
művelethez nem szükséges semmiféle reprezentáció magáról a központról, mint a világ részéről.

 7  Lásd PEACOCKE 2001, ahol a 4. alpont alatt kifejti motivációit az állati érzékelésből vett érvelés mellett. Ezzel 
szemben lásd BERMÚDEZ 2007, 63–64, ahol elismeri ezen érv támogató hatását, de vitatja döntő fontosságát; 
Bermúdez szerint a nemfogalmiság mellett szóló, sarkalatos érv nem egy tényből indul ki (pl. állati érzékelés-
ből), hanem ez egy modális feltételezés.

Kraft András � A vízesés-illúzió és az elérhetetlen érzéki tapasztalat
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tatlan komponensei vannak. Peacocke ezzel lényegileg megerősíti azt a szerzőt, akivel 
elkezdtük elemzéseinket, nevezetesen Arisztotelészt, éspedig abban a – neki tulajdoní-
tott – megállapításában, hogy az ember racionális állat.
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Lengyel Zsuzsanna

Idő, szubjektivitás, hermeneutika. Az időproblé-
ma heideggeri radikalizációjáról1

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

Az időkérdésre adandó válaszként a hagyományban kezdettől fogva kétféle alternatíva 
áll egymással szemben, amelyet kozmológiai és pszichológiai vagy objektív és szub-
jektív időfelfogásnak nevezhetünk. Míg az előbbi, a világmindenségben felfedezhető 
mozgás tapasztalata révén, a természeti folyamatok idejét határozza meg (pl. Arisz-
totelész Fizikája, Platón Timaiosza), addig az utóbbi a lélek idejét tartja szem előtt 
(pl. Ágoston, Kierkegaard, Bergson, Dilthey). A klasszikus filozófiai kérdésfeltevés 
ennek megfelelően azt igyekszik érdemben megválaszolni, hogy az idő objektív-e 
vagy szubjektív. A kérdést olykor így is megfogalmazzák: Van-e az időnek egyálta-
lán realitása vagy nincs? Vajon valóságosan (in re) vagy csupán a szemléletben (in 
apprehensione) létezik? Az időt tehát tagadnunk vagy állítanunk kell? Heidegger sze-
rint nem kérdéses, hogy e tradicionális kérdésfeltevés keretében a mérleg nyelve melyik 
irányba mozdul el, hiszen „az időt mindig a szubjektumhoz kapcsolták” – olvashatjuk 
a Cassirerrel folytatott davosi vitában (KPM, 283; magyarul: 2000, 339). A filozófia-
történetet kezdettől fogva az időfelfogások szubjektum-központúsága, az idő szemé-
lyességének eszméje határozta meg, ezért a fizikai idő (kronosz) helyett a megélt idő-
re (kairosz) helyeződött a hangsúly. Nem véletlen, hogy idő és szubjektivitás kérdése 
az időfilozófia egész történetében kitüntetett helyet foglal el. Heidegger Kant-könyve 
azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy nem elegendő az idő szubjektivitására hivat-
kozni, a döntő kérdés inkább az, hogy mit jelent az idő oly gyakran emlegetett „szubjek-
tív” karaktere, avagy „az idő helyesen felfogott szubjektumkaraktere” és „a szubjektum 
időkaraktere”? (KPM, 188; magyarul: 2000, 233). Mielőtt e kérdést megválaszolnánk, 
nézzük meg, hogy egyáltalán milyen problémát hordoz magában az idő szubjektivi-
tásra vonatkozó kérdése, mi a kérdés tétje, és milyen lehetséges megjelenési formái 
lehetnek. Vállalva a leegyszerűsítés kockázatát, idő és szubjektivitás kérdésének alap-
vetően három rétegét különítjük el egymástól (DOSTAL 2006, 127. skk.):2

(1) E kérdés legrégebbi megjelenési formája a szubjektum időtlenségének gondola-
ta. E felfogás szerint csupán az empirikus szubjektumot ragadhatjuk meg az idő által 
meghatározottként, ezzel szemben a szubjektum-én (mint alapul szolgáló, alapot adó) 
bizonyos értelemben kívül áll az időn, de időkonstituáló szerepe van. Az idő így vég-
ső soron az atemporális szubjektivitásban gyökerezik. Figyelemre méltó, hogy minde-

 1  Előadásként elhangzott 2008. október 2–3-án a „Nyelv, megismerés, tudat” címmel megrendezett konferen-
cián, Budapesten. Jelen dolgozat ennek az előadásnak az átdolgozott változata. Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani Schwendtner Tibornak, Tőzsér Jánosnak és Varga Péter Andrásnak, hogy megjegyzéseikkel és 
kérdéseikkel ösztönzést adtak a szóban elhangzottak továbbgondolására.

 2  E tekintetben Robert J. Dostal tanulmányára támaszkodom, azzal a különbséggel, hogy Dostal eredeti, 
Husserlre vonatkoztatott tipológiáját tágabb filozófiatörténeti kontextusba helyezem.
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nütt, ahol az éntől elvitatják az időkaraktert, nem csupán arról van szó, hogy az öntudat 
lesz az idő „alapja” és lehetőségi feltétele, hanem arról is, hogy a szubjektum ebben 
az esetben egyúttal önmaga eredetének gondolatát is tételezi. Ezen idealista pozíció 
talaján állva a szubjektum alapjának bármely elgondolása egyszersmind ugyanezen 
szubjektum produktuma marad. A szubjektivitásból ilyenformán nincs kiút.

(2) Idő és szubjektivitás viszonyának másik lehetséges alakja az az elképzelés, 
miszerint a szubjektivitás maga a radikális időbeliség. E felfogás szerint az időbeliség 
feltételeként elgondolt állandó és maradandóan fennálló én eszméje idealista konst-
rukció. Az én magának az időtapasztalatnak a folyamatában keletkezik, képződik és 
változik, hiszen az identitás maga is időbeli. Az önazonosság-képződés folyamata, 
az individuum formálódása, ennek során a személy önmagához eljövése, beteljesü-
lés felé tartó mozgása azonban mégsem egyszerűen az „időben” van, hanem maga 
a véges szubjektum olyannyira „időbeli”, hogy legsajátabb lényege szerint ő maga az 
idő: egyenesen az idő alkotja e szubjektivitás lényegi struktúráját.

(3) Mindezeken túl azonban idő és szubjektivitás viszonyának kérdését, e proble-
matika teljességét nem meríti ki az önazonosság-képződés folyamata, mivel e szub-
jektivitás időben fellépő módosulása önmagában még nem ad magyarázatot lényeg-
szerkezetére és létrejöttére: a szubjektivitás konstitúciójának kérdése nem azonos e 
szubjektivitást konstituáló genezis problematikájával. Mindez arra világít rá, hogy az 
időkérdés túlnő az individuációproblematika keretein, és az időanalízis tétje inkább 
az, hogy miként tisztázható általa az az ontológiai (vagy metafizikai) problémadi-
menzió, ahol az emberi szubjektivitás világhoz és másokhoz való viszonyának kér-
dései felmerülnek. E harmadik megközelítés arra mutat rá, hogy nem kielégítő meg-
oldás, ha a lét minden elgondolható időbeli értelme a szubjektivitás körébe tartozik. 
Ha azonban az időnek valamiképpen prioritása van a szubjektív-objektív megkülön-
böztetéssel szemben, akkor központi kérdésként vetődik fel, hogy az idő elgondol-
ható-e úgy, mint a szubjektivitás „alapja” és horizontja.

Ezen előzetes megfontolások után – mellyel érzékeltetni próbáltam a címben jel-
zett problémát – írásomban elsősorban azt vizsgálom, hogy miként jelenik meg idő 
és szubjektivitás kérdése Heidegger hermeneutikai filozófiájának perspektívájából. 
Ahhoz azonban, hogy érdemben beszélhessek e kérdésről, előzetesen tisztázni fogom 
a heideggeri időfelfogás szubjektivitását érintő legfontosabb fenomenológiai bírála-
tot, majd erre adható hermeneutikai válaszként vázolni fogom, hogy – értelmezésem 
szerint – mit jelent Heidegger időelemzéseiben a szubjektivitás kritikája. Tézisem az, 
hogy Heidegger kezdettől fogva a szubjektivitás kritikájának igényével lépett fel, és 
ez irányú törekvéseinek legalább két világosan elkülöníthető rétege van, a szubjek-
tum fogalmával kapcsolatos fenntartásai tehát kétirányúak. Egyfelől úgy vélem, hogy 
Heidegger egész emberfelfogása, ittlét-hermeneutikája az individuációprobléma elmé-
lyítésén keresztül a szubjektivitás új felfogásához vezet, amely többé nem elégszik meg 
az újkori szubjektum fogalommal, hanem a szubjektum kilétére is rákérdez (arra, hogy 
kicsoda ez a szubjektum, tehát ez a szubjektum egyáltalán önmaga-e), ezzel pedig 
nem megszünteti a szubjektum szubjektivitását, hanem éppenséggel megragadható-
vá teszi annak feltáratlan köreit. Másfelől az időkérdés Heidegger számára nem csu-
pán az individuációprobléma alesete – mely arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 
tényleges életben hogyan konstituálódik az emberi ittlét önmagához fűződő viszonya –, 
hanem a fundamentálontológia része, mely a létproblematika előtérbe helyezésével az 
idő deszubjektivizálásának, dezantropomorfizációjának gondolatát is magában foglal-

Lengyel Zsuzsanna � Idő, szubjektivitás, hermeneutika
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ja. Második lépésként, e tézisből kiindulva azt kísérlem megmutatni, hogy Heidegger 
fő művében, a Lét és időben és az ehhez kapcsolódó 1927-es előadásban, A fenome-
nológia alapproblémáiban az említett szubjektivitáskritika mindkét szempontja tetten 
érhető, ám ez a heideggeri program egészére nézve komoly feszültségeket rejt magá-
ban. A késői Heideggert talán épp ez indítja arra, hogy időelemzéseiben még radiká-
lisabban tegye fel a kérdést: a filozófiai kérdezés miként képes kivezetni a szubjektivi-
tás köréből, amennyiben már nem e szubjektivitást állítja középpontjába, hanem olyan 
gondolkodásmód kialakítására törekszik, amely respektálva a lét túlerejét, e szubjek-
tivitást magát csupán szeretné beilleszteni a létbe. 

A HEIDEGGERI IDŐFELFOGÁS SZUBJEKTIVITÁSÁT ÉRŐ 
FENOMENOLÓGIAI BÍRÁLAT

Lévinas a Le Temps et l’Autre című korai művében úgy fogalmaz, hogy Heideggernél az 
emberi ittlét autentikus formájának idői analízise még a magány, a szubjektum terminu-
saiban zajlott (vö. LÉVINAS 1979, 88. sk.), ezzel szemben ő egy olyan „temporális transz-
cendencia” után kutat, mely kiutat jelent a magányból. E temporális transzcendencia 
lényege, hogy: „lehetetlennek tűnik egyetlen szubjektumon belül időről beszélni” (LÉVINAS 
1979, 64), mivel „az idő nem egy elszigetelt és magányos szubjektum valósága, hanem 
az a viszony, amely a szubjektumot a másikhoz fűzi” (LÉVINAS 1979, 17). Lévinas olvasa-
tában Heideggernél „a szubjektum azonossága önmagában képtelen ezt a nyitottságot 
megalapozni”, ezért az idő nem az önazonosság kibontakozásának elve, mint szerinte 
Heideggernél volt, hanem „maga az a dimenzió, amely az önmagába zárt szubjektum 
számára megnyílik […] Ez több mint lelki állapotaink, tulajdonságaink megújulása, az idő 
lényegében az új születése”, valódi tapasztalat (LÉVINAS 1979, 71–73, kiemelés – L. Zs.). 
Ehhez hasonlóan A lét és a semmi című művében Sartre is azt veti Heidegger szemé-
re, hogy ontológiai nézőpontja a kanti szubjektum absztrakt nézőpontjához kapcsolódik, 
mivel „az önmagán kívül létezés – írja Sartre – pontosan az önmaga definícióját alkotja a 
heideggeri filozófiában. […] az önmagából kiszakadás mint a lét a priori struktúrája ugyan-
úgy elszigeteli a létet, ahogy a tapasztalatunk a priori feltételeire való kanti reflexió”. A 
Lét és időben Heidegger számára nehézségekbe ütközik, hogy „az »emberi-valóságot« 
kiszabadítsa magányából”, mivel a másik létezése csupán esetleges, „ek-sztázisainak 
kellős közepén az emberi-valóság egyedül marad” (SARTRE 2006, 310. sk.).

Úgy is fogalmazhatunk, hogy Lévinas és Sartre szerint Heidegger helyesen mér-
te fel az idő hermeneutikai dimenzióját, amikor az emberi létezés értelmét az idő-
höz kapcsolta, ám abban tévedett, hogy ezt az időt (mint az emberi létezés értelmét, 
melyet „thanatológiai időbeliségnek” is nevezhetnénk) a végsőkig szingularizálta, csu-
pán az elszigetelt egzisztencia perspektívájából közelítette meg (CSEJTEI 2001, 117). A 
heideggeri kiindulópont nem egy interszubjektív fenomenológián, hanem egy reduk-
tív fenomenológiai beállítódáson alapul, ebből adódóan a Lét és idő egészét az idő 
interszubjektív dimenziójának elhanyagolása és kidolgozatlansága jellemzi.3 A szubjek-
tivitás e fenomenológiai bírálata – miszerint Heidegger számára az idő minden elgon-

 3  Heidegger az együttlétet (Mitsein, Mitdasein) először a LI 25–27. §-ban fejti ki, amikor a vizsgálódás kifejezet-
ten az önmagunkhoz való inadekvát viszony, az önállótlanságproblematika leírására irányul. „A »mások« nem 
annyit jelent: mindenki rajtam kívül, mindazok, akik közül az Én kiválik; éppen ellenkezőleg, a mások azok, akik-
től az ember többnyire nem különbözteti meg magát, akik között az ember maga is ott van” (SZ, 118, magyarul: 
2001a, 144). Később a LI 74. §-ában az autentikus közösségi létmód, az interszubjektivitás pozitív oldalának 
leírására is sor kerül az ittlét autentikus történetiségéből levezetett sorsközösség fogalmán keresztül.
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dolható értelme, a szubjektivitás körébe tartozik, ezért időelemzései szolipszisztikus 
szerkezetűek, nem lépnek túl az újkori szubjektum-metafizika kérdéshorizontján – vég-
ső soron Lévinasnál és Sartre-nál is egyet jelent egy interszubjektív fenomenológia 
bevezetésével. Bár Heidegger is foglalkozik az együttlét és sorsközösség kérdésével, 
ez azonban a Másik témája, és a közösségi lét iránt érdeklődő fenomenológusok szá-
mára túl kevés, mivel az interszubjektivitás értelmét (a történeti sorsközösség fogal-
mát) Heidegger időelemzései nem megalapozzák, csupán az ittlét eredeti időbeliségé-
nek fenoménjéből dedukálják.4 Mindezekkel szemben viszont az a kérdés vetődik fel, 
hogy számon kérhető-e az interszubjektivitás problémahorizontjának hiánya abban a 
heideggeri időanalízisben, amely már magát a szubjektivitás fogalmát is elveti, és helyé-
be a Dasein terminust állítja. A Dasein fogalom lényegét minden bizonnyal félreérte-
nénk, ha szubjektumként értelmeznénk. A Dasein mint világban-való-lét pontosan azt 
fejezi ki, hogy nem rendelkezik a szubjektivitás struktúrájával, mivel nem ismeretelmé-
leti, hanem ontológiai funkciót tölt be (vö. ESCUBES 2004, 16).5

HEIDEGGER SZUBJEKTIVITÁSKRITIKÁJA

Heidegger időelemzései tehát nem a hagyományos szubjektumfilozófia problémahori-
zontján belül mozognak, melynek alapja az énszerű és neménszerű létező, a szubjek-
tum és objektum, a res cogitans és res extensa közötti megkülönböztetés. Heidegger 
problémája ezzel a megközelítéssel az, hogy „ha a szubjektummal szembeállítunk egy 
objektumot, akkor a kérdés még egyáltalán nem jut el abba a dimenzióba, hogy az objek-
tummá vált létező specifikus létmódjára egy szubjektum létmódjához való viszonyulásá-
ban kérdezzünk. […] a szubjektum-objektum kapcsolatból való emez elindulás eltorla-
szolja a tulajdonképpeni ontológiai kérdéshez való hozzáférést” (GA 24, 223; magyarul: 
2001b, 198. sk., kiemelés – L. Zs.). Mivel a szubjektum és objektum fogalmak maguk is 
kérdésesek, ontológiailag meghatározatlanok, nem elégségesek, ezért Heidegger újra 
és újra azt igyekszik megmutatni, hogy „az idő értelmére irányuló kérdést eleve hamis 
irányba tereljük, amikor az elé az alternatíva elé állítjuk, hogy a szubjektumhoz vagy az 
objektumhoz tartozik-e. Ezen a ponton egyfajta végtelen dialektikát dolgozhatunk ki, 
anélkül hogy a legcsekélyebbet is hozzátennénk a dologhoz […]” (GA 24, 359; magya-
rul: 2001b, 315). Majd így folytatja: „a kérdés így nem csupán eldönthetetlen, hanem 
még csak fel sem vethető […] nem mondhatjuk sem azt, hogy az idő valami objektív 
abban az értelemben, hogy az objektumok közé tartozik, sem azt, hogy valami szubjek-
tív, azaz a szubjektumban meglévő. Meg fog mutatkozni, hogy ez a kérdésfeltevés kép-
telenség, de egyúttal az is, hogy a két válasz, miszerint az idő objektív, illetve szubjek-
tív, bizonyos módon az eredeti időbeliség fogalmából jogosultakká válnak” (GA 24, 361; 
magyarul: 2001b, 317). 

 4  Heidegger úgy fogalmaz, hogy „a történetiséget tisztán az ittlét eredendő időbeliségéből kell »dedukálnunk«” (SZ, 
377; magyarul: 2001a, 434). Sartre szerint „Heidegger elmélete inkább csak a megoldás felé mutat, mintsem meg-
adná azt. Még ha fenntartások nélkül el is fogadjuk az »együtt-létnek« a »számára-léttel« való helyettesítését, az 
csak egy puszta kinyilvánítás marad, amely minden alapot nélkülöz. […] Csakhogy éppen erre az együttlétre kel-
lene magyarázatot adni. Az együtt-lét miért válik létünk kizárólagos alapjává […]” (SARTRE 2006, 307).

 5  A Dasein maga a nyitottság struktúrája, melynek nem kell kilépnie az önelsajátítás magányából ahhoz, hogy a 
temporális transzcendenciát elérje, mivel már eleve magában hordozza e temporális transzcendenciát, ame-
lyen a valódi önismeret és identitás megtalálásának lehetősége alapul: „Csak annak a létezőnek van meg a 
lehetősége arra, hogy Önmaga legyen, amelynek létszerkezetéhez hozzátartozik a transzcendencia. Sőt a 
transzcendencia az előfeltétele annak, hogy az ittlétnek önmaga-jellege van” (GA 24, 425. sk.). Az ittlét létének 
temporális transzcendenciája, Heidegger szerint, éppen azért kitüntetett transzcendencia, mert benne rejlik a 
legradikálisabb individuáció lehetősége és szükségszerűsége (vö. SZ, 38; magyarul: 2001a, 55).
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Ha jobban belegondolunk, e heideggeri gondolatmenet hátterében kanti intenció 
rejlik. Heidegger a kanti antinómiatanhoz hasonlóan arra mutat rá, hogy a metafizi-
ka állapota alatt a gondolkodás sajátos dichotomikus szerkezete értendő, ez azon-
ban folyamatosan egymást megszüntetni nem képes, egymást újratermelő, el nem 
dönthető válaszalternatívákat szül. Heidegger szerint mindegy, hogy objektiváló vagy 
szubjektiváló módon akarjuk-e az időt megragadni, mindkettő időtapasztalatunk eltár-
gyiasításához vezet, ezért inkább e hagyományos dichotómia mögé kellene kérdez-
nünk. Heidegger hermeneutikai beállítódásának lényege, hogy olyan hozzáférést 
próbál biztosítani az időtapasztalathoz, amelyen belül a szubjektív-objektív szem-
beállítás meginogni látszik. E kritikai vizsgálódás érdeme, hogy egy metafilozófiai 
szemlélet szükségességét veti fel. Az idő szubjektivitása és objektivitása a metafizi-
ka viszony fogalmai, a közöttük fennálló dichotómiának, egyik vagy másik dominan-
ciájának csak e metafizika keretei között van jelentősége, ezért sem a kozmológiai, 
sem a pszichológiai időfelfogás nem képes kilépni e séma keretei közül. E polárisan 
szembenálló nézőpontok esetén, ahol az álláspontok belső koherenciája kétségbe-
vonhatatlan, nem lehet radikálisan előrelépni másként, csak úgy, ha mindkét állás-
pont közös előfeltevéseinek felmutatásával a vita forrásaira kérdezünk rá. A kollízió 
meghaladása csak a koherens álláspontok motivációs bázisát megjelölő kritikai meg-
közelítés alapján lehetséges. A heideggeri kritika – mint e tradicionális dualista idő-
felfogás fenomenológiai destrukciója – ezért nem ellenvetés, mely a tradicionális kér-
désfeltevés keretein belül érvelve cáfol vagy ellenbizonyítékokat mutat fel, hanem 
úgyszólván egy metafilozófiai nézőpont kimunkálására irányul, amelynek e kérdés-
feltevés születéséről van lényeges mondanivalója. Ezzel az időprobléma megfogal-
mazásának és megválaszolásának módját változtatja meg. Nem arra kérdez rá, hogy 
milyen érvekkel védhető egyik vagy másik választípus, hanem hogy milyen feltéte-
lek mellett születik meg maga a probléma: az idő szubjektivitásának és objektivitá-
sának kérdése. Eszerint az alternatívák hálójában vergődő ember nem magukkal a 
válaszalternatívákkal, hanem a szubjektum-metafizikára jellemző dichotomikus kér-
désfeltevés lehetőségfeltételeinek, előfeltevéseinek, motivációinak megragadásával 
emelheti időtudatát magasabb szintre. A végtelenségig érvelhetünk az idő objektív 
vagy szubjektív volta mellett, mégpedig ugyanolyan erős és meggyőző érvekkel, ám 
e metafizikai eldöntendő kérdés inkább az időprobléma redukciójához, mintsem a 
megoldásához vezet: az idő eldologiasító, eltárgyiasító felfogását illusztrálja. 

Az időről való gondolkodásunk Heidegger szerint azonban nem követheti ugyan-
azt a módot, ahogy tárgyiságokat tudatosítunk. Itt semmi dologszerűre, tárgyira nem 
szabad gondolnunk. Az időelemzések nem a szokásos szubjektum-objektum séma 
keretében mozognak. A heideggeri nyelvhasználat elkerülhetővé teszi, hogy az idő-
fenomént, a szubjektum ellenpólusaként, valamilyen tárgyi időfolyamatként vagy 
tárgystruktúrával rendelkezőként fogjuk fel. Az idő nem jeleníthető meg tárgyias kép-
zet formájában, mert nem egyszerűen egyike a kézzelfogható létezőknek, ahogy ezt 
a szubjektumra orientálódó reflexiófilozófia megközelítésmódja láttatja. Az időt ille-
tő hermeneutikai eszmélődés feladata a reflexiófilozófia által kioltott ama dimenziók 
újbóli visszakapcsolása a vizsgálódás körébe, amelyeknek a reflexiófilozófia pers-
pektívájában észrevétlennek kell maradnia, amelyeket figyelmen kívül kell hagynia 
ahhoz, hogy az időről mint a vizsgálódás tárgyáról szóló filozófia lehetővé váljon. 
Heidegger alapvető belátása, hogy az idő hermeneutikai fenomenológiája nem objek-
tumokkal szembeni szubjektumokat, hanem fenoméneket vizsgál. Az időtapaszta-
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lat nem a vizsgálódás „tárgyaként”, nem szubjektív vagy objektív időként, hanem a 
maga fenomenalitásában jelenik meg: anélkül, hogy ő maga az embertől idegen tár-
gyi adottságként, vele szembeállítottként, szemlélője pedig szubjektív tudatként ven-
ne részt e megmutatkozásban. Az idő fenoménként való értelmezése arra utal, hogy 
a heideggeri vizsgálódás nem tárgyi kérdésfeltevést követ, melynek teljesítése azt 
jelenti, hogy az időt „nem szabad sem »szubjektivisztikusan« légneművé tenni, sem 
pedig egy rossz »objektiválásban« »eldologiasítani«” (SZ, 419. sk.; magyarul: 2001a, 
480. sk.). Az időnek tehát létezik olyan tematizálási módja, melyben nem válik sem 
„szubjektívvé”, sem „objektívvé”, csupán tapasztalatjellegében megértetté. 

A reflexív megközelítés azon az előfeltevésen nyugszik, miszerint képes kilép-
ni a tárgyául választott időtapasztalat által mindenkor közvetített értelemtörténés-
ből. Heidegger szerint az időt a filozófia csak azáltal fedezi föl, ha önmagát is annak 
részeként fogja fel, ha az időről való gondolkodás számításba veszi saját gondolko-
dásának időbeliségét is. Az időt csak akkor védhetjük meg a dologszerű eltárgyia-
sítástól, ha nem szubjektív vagy objektív módon közelítünk hozzá, mivel így mindig 
olyasmi marad, amelyet a meglévőség értelmében fogunk fel, hanem inkább saját 
egzisztenciánkon keresztül találkozunk vele. A megértés hermeneutikai alapfeltételei 
éppen akkor teljesülnek, ha az időből nem reflektáljuk ki magunkat. De a döntő nem 
is az, hogy ne lépjünk ki, vagy: kilépjünk-e az időbeliség köréből, hanem hogy meg-
felelően lépjünk bele, hiszen benne rejlik a lét legeredetibb megismerésének pozitív 
lehetősége. A heideggeri időelemzések is kétpólusúak, amelyben létezik egy tőlünk 
független, személyesség alatti, homogén lefolyású idősík és saját egzisztenciánk 
személyes, belső időbelisége; de a két idősík itt kölcsönösen feltételezi egymást. 
A heideggeri tematizálás így ahhoz a kérdéshez vezet el, hogy miként kapcsolódik 
egymáshoz a fizikai idő és a lélek ideje – ez az emberi egzisztencia történetiségének 
(Geschichtlichkeit) kérdése. Az idő ebben a formában nem szubjektív vagy objek-
tív, hanem egy eredendőbb értelemben mindkettő egyszerre, amennyiben magá-
hoz az emberi egzisztenciához tartozik. Ha tehát a gondolkodást ki akarjuk szaba-
dítani a polárisan szembenálló nézőpontok vitájának circulus vitiosusából, akkor 
Heidegger szerint, a kérdést feltevő emberre kell radikálisabban visszakérdezni. Így 
hermeneutikai nézőpontból az a kiegészítés kínálkozik, hogy ha az időkérdést jól 
értjük, akkor megváltozik annak korábbi értelme, a probléma tétje is. Az idő fogalma 
című 1924-es előadásában Heidegger ezért azt állítja, hogy nem lehet föltenni a „mi 
az idő?” kérdést önmagában, hanem inkább azt kell kérdezni, hogy „én vagyok-e a 
saját időm?” (HEIDEGGER 1992, 51). Az idő már nem önmagában, hanem a számunk-
ra perspektívájában jelenik meg, ahol nem az időkérdésről általában, hanem az idő 
értelmére vonatkozó kérdésről lesz szó. 

E hermeneutikai pozícióból Heidegger két dolgot tesz világossá: „a filozófiának talán 
a »szubjektumból« kell kiindulnia, és végső kérdéseivel a »szubjektumba« kell vissza-
térnie, ám nem szabad egyoldalúan szubjektivisztikusan feltennie kérdéseit” (GA 24, 
220; magyarul: 2001b, 196).6

Ez egyfelől azt jelenti, hogy a szubjektum hangsúlyozásában nagyon is valódi ösz-
tönzés rejlik a filozófiai kérdezésre, mivel önmaga-létről beszélni csak a szubjektum 
filozófiájában lehetséges: „Csupán a szubjektum radikális interpretációjával kerülhet-
jük el a hamis szubjektivizmust, és éppígy a vak realizmust is, mely realistább szeret-

 6  A heideggeri „szubjektivitás” e kétféle szempontjának értelmezését lásd TUGENDHAT 1976, 385.
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ne lenni, mint maguk a dolgok, amennyiben a világ fenoménjét félreismeri” (GA 24, 
249; magyarul: 2001b, 221).7 

Másfelől Heidegger azt is jelzi, hogy azt a fajta szubjektivitást, amelyet a reflexiófilo-
zófia képvisel, mégiscsak le kell küzdeni, mivel ez a nézőpont abszolutizálja a szubjek-
tumot, az öntudat abszolút szubjektumként való tételezéséhez vezet, így végső soron 
nem veszi tudomásul az emberi végességet. Heidegger azt kifogásolja, hogy az újkori 
metafizika szubjektumot tárgyaló kérdése valójában nem jut el oda, hogy feltegye azt 
a kérdést, amely kifejezetten a személy létmódját tárgyalja: „az ittlét létét az határozza 
meg, hogy valamilyen értelemben […] meglévő, mégpedig olyképpen, hogy önmagát 
nem saját hatalma révén tette létezővé” a szubjektivitás öntudatból való interpretáció-
ja, „a szubjektumnak mint öntudatnak a meghatározása azonban semmit sem állít az 
Én létmódjáról” (GA 24, 218; magyarul: 2001b, 194). Heidegger szerint a szubjektum-
metafizika vonalán haladva Kant is megkísérelte az időt a szubjektumra visszavezetni, 
de a sematizmustan révén talán megsejtette, hogy az időt mégsem sikerülhet a véges 
én önszemléletére alapozni, „mert talán éppen az idő az Én a priorija – az idő persze 
egy eredendőbb értelemben, mint ahogyan azt Kant képes volt megragadni. Kant az 
időt az érzékiséghez számította, és ezért kezdettől fogva a tradíció szerint egyedül a ter-
mészeti idő lebegett a szeme előtt” (GA 24, 206; magyarul: 2001b, 185). A heideggeri 
temporalitásproblematika Kant sejtéseit radikalizálva azt fejezi ki, hogy az idő nincs sem 
belül, a szubjektumban, sem kívül, az objektumban, hanem „»korábban« »van« minden 
szubjektivitásnál és objektivitásnál” (SZ, 419. sk.; magyarul: 2001a, 480. sk.). „Az idő 
objektívebb minden objektumnál, és ugyanakkor szubjektív is, vagyis csak akkor van, 
ha szubjektumok vannak” (GA 24, 359; magyarul: 2001b, 315).

Összegezve: mindez arra mutat rá, hogy a heideggeri időelemzések szerint alapve-
tően kétféle szubjektivitás létezik, az önmagunkká válni tudás vagy önmagunk abszo-
lút szubjektumként való tételezése. A filozófiának az egyikre szüksége van, a másikat 
azonban le kell küzdenie. A következőkben azt szeretném ismertetni, hogy a Lét és 
időben miként van jelen mindkét törekvés.

IDŐ ÉS SZUBJEKTIVITÁS A LÉT ÉS IDŐBEN: IDŐBELISÉG ÉS 
TEMPORALITÁS

A Lét és idő tervezett programja három lépést foglal magában: 1. a kiindulópontot az 
ittlét előkészítő analízise, az egzisztencia létszerkezetének szisztematikus elemzése 
jelenti. Ezt követi a kidolgozás további két feladata: 2. „az ittlét időbeliségre vonatkoz-
tatott interpretációja”, melynek célja, hogy az ittlét-analitikát az idő perspektívájából is 
megismételje és beteljesítse (vö. SZ 61. §; 304; magyarul: 2001a, 353), 3. végül magá-
nak „az időnek mint a létkérdés transzcendentális horizontjának explikációja” (SZ, 38; 
magyarul: 2001a, 57). Nem kétséges, hogy az idő fogalmában Heidegger fundamentál-
ontológiájának központi mozzanatait bontja ki. Az idő e filozófiai program szinte min-

 7  Joachim Ritter arra a kérdésre, vajon elkerüli-e Heidegger a metafizika szubjektivista fordulatát, ezért joggal 
állítja azt, hogy „nemcsak nem kerüli el, hanem – és ebben rejlik a heideggeri pozíció radikalitása – a jelenva-
lólét megismerésének elvévé teszi. Ez mindenképpen nagy lépés előre, függetlenül attól, hogy elfogadjuk vagy 
elutasítjuk e kiindulópontot; hiszen így Heidegger napvilágra hozza a filozófiai antropológia elhallgatott közép-
pontját […] s kifejezetten elismeri azt. […] Heidegger így azért hajtja végre a szubjektivista fordulatot, hogy álta-
la tegyen szert eszközre annak a lepelnek az átszakításához és eltávolításához, amellyel a tudományos gon-
dolkodásmód a jelenvalólét eredeti struktúráit eltakarja. […] Ha valahol, hát itt kell bizonyítania jogát és erejét 
a metafizikai lényegmegismerésre jellemző szubjektivizmusnak” (RITTER 2007, 20–22).
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den szintjének fontos része, ezért különböző jelentésrétegeinek tematizálására körkö-
rös kifejtésben kerül sor, ahol maga a mű strukturálisan úgy van felépítve, hogy az idő 
értelme az expozíció során csak fokozatosan, lépésről lépésre tárul fel előttünk; minden 
későbbi újratematizálás további elemeket sző a már meglévőkhöz. Ilyenformán idő és 
szubjektivitás struktúrái a műben több szinten összefonódnak, együtt konstituálódnak. 
A kérdés csak az, hogyan integrálódnak az idő különböző szintjei Heideggernél a 
fundamentálontológiai program egészébe. A legmagasabb szintű probléma az idő-
szintek egymáshoz kapcsolódása, a köztük lévő összefüggés. Épp ezek teszik kérdé-
sessé Heidegger számára is programja koherenciáját, megvalósíthatóságát.

Heidegger mindenekelőtt arra mutat rá, hogy ha a tárgytapasztalatok körében mozgó 
szubjektív és objektív időfelfogásoktól a pillantást visszavezetjük az idő fenomén jelle-
gére, akkor két további jelentésrétege is feltárul számunkra. Ennek megfelelően az ittlét-
analitika alapvetően két feladatot foglal magában: az ittlét időbeliségének (Zeitlichkeit) 
és a lét temporalitásának (Temporalität) feltárását. A fő mű tervezett útvonala, hogy „az 
időbeliségből mint a létmegértő ittlét létéből kiindulva eredendő explikációját adjuk az 
időnek mint a létmegértés horizontjának” (SZ, 17; magyarul: 2001a, 34), mert ezen az 
úton csak „a temporalitás problematikájának expozíciójában adunk majd először konkrét 
választ a lét értelmének kérdésére” (SZ, 19, magyarul: 2001a, 35). E lépések kiegészítik, 
átfedik egymást, ugyanakkor ellentmondásban is állnak egymással: Heidegger szerint 
„a »temporalitás« terminus nem azonos az időbeliséggel”, egyúttal mégis „az időbelisé-
get jelenti, amennyiben ez maga úgy tematizálódik, mint a létmegértésnek és az ontoló-
giának mint olyannak a lehetőségfeltétele” (GA 24, 324, vö. 388; magyarul: 2001b, 284, 
vö. 339). Ebben az értelemben „a temporalitás az időbeliség mint olyan legeredendőbb 
időiesülése” (GA 24, 429; magyarul: 2001b, 374). 

Heidegger első körben arra világít rá, hogy ha nem annak tárgyi meghatározása 
érdekel, hogy „mi az idő?” önmagában, hanem annak felmutatása, hogy „ki az idő?”, 
az egzisztencia kilétére vonatkozó kérdés, ahol az időt egzisztenciális történésként ért-
jük, a saját létünkre rávetítve, a léthez vezető szemlélettel, akkor az időkérdés annak 
tisztázására irányul, hogy mi konstituál egzisztenciát, mit jelent az egzisztencia időbe-
lisége az emberi létezés szemszögéből. Ezen az individualitásérzékeny szinten, ahol a 
legsajátabb lenni-tudás, az önazonosság a tét, dolgozza ki Heidegger az ittlét-analitika 
jól ismert thanatológiai időfogalmát. Célja az autentikus időtapasztalat lehetséges útja-
inak feltárása, amely megnyitja az utat a „saját”-lét, az önmagaság (Selbst) felé. Arra 
mutat rá, hogy az autentikus és inautentikus időtapasztalat mennyiben képes az embe-
ri ittlét önértelmezésének lehetőségeit tágítani vagy beszűkíteni. E heideggeri elgondo-
lás lényege, hogy az autentikus idő csak az emberi lét határainak belátásán, a véges-
ség tapasztalatán keresztül válik hozzáférhetővé, ezért a fő mű az autentikus halálhoz 
viszonyuló létből vezeti le az emberi ittlét eredeti időbeliségét (Zeitlichkeit), majd tárja 
fel annak lényegi struktúráit. A történetiség fejezet, amely végül az időbeliséget a maga 
teljességében konkretizálja, azt mutatja be, hogy miként alkotja az autentikus időbeli-
ség az önmagaság „ki”-jét, a világban-való-lét „szubjektumát”. Az analízis eredménye 
nemcsak az, hogy bepillantást nyer az ittlét eredendő létszerkezetébe, hanem hogy az 
időbeliség az ittlét létértelmeként tárul fel. E heideggeri időelemzés legfőbb érdeme, 
hogy kimutatja a legsajátabb lét egzisztenciális jelentőségét, ahol az idő a „szubjektum” 
konstitutív eleme lesz, és ezzel olyan gondolkodást képvisel, amely a szubjektumvesz-
tés, az önmaga-nélküliség ellenében dolgozik. Gadamer ezért is írja, hogy „Heidegger 
Lét és idő-jében […] megtörtént valami abból, amit Jaspers apelláló gondolkodásnak 
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nevezett, az egzisztencia felszólítása önmagához a tulajdonképpeniség választására” 
(GADAMER 1993, 54. sk., vö. GW 3, 278), a Lét és idő mégsem az egzisztenciafilozófiát 
képviselte, hanem csak annak nyelvén fogalmazta meg kérdésfeltevését. A heideggeri 
időelemzés csak részben olvasható egzisztens apellációként, arra való felszólításként, 
hogy az ittlét váljon önmagává.

Heidegger maga is felhívja a figyelmet arra, hogy nem filozófiai antropológiát művel, 
hanem egy fundamentálontológiai alapvetés előkészítéseként és kulcsaként végzi el 
az ittlét idői analitikáját. Nemcsak arról van szó, hogy az egzisztencia torzítatlan meg-
ragadása érdekében az időtapasztalatot behozza az emberi életbe, hanem hogy az 
emberi egzisztencia időbeliségébe ágyazott tematizáció révén magát az általában vett 
lét értelmét kívánja megalapozni és kidolgozni. Amennyiben Heidegger számára az 
idő nem csupán emberfelfogásának, hanem egész létfelfogásának és ontológiai alap-
vetésének kulcsfogalma, annyiban e fenomén transzcendentális jegyekkel is rendel-
kezik, és nem lesz pusztán egzisztenciálisan exponálható.8 Azt is mondhatjuk, hogy 
a heideggeri időfelfogás gyökereit inkább Kant és Husserl a priori lehetőségfeltételre 
irányuló transzcendentális kérdésfeltevése szintjén érdemes keresnünk, mintsem az 
egzisztenciafilozófiák kérdéshorizontján (pl. Kierkegaard-nál, Bergsonnál vagy Dilthey-
nél), ahol az időprobléma a szubjektummá válni tudás, az individuáció kérdését foglal-
ja magában (vö. CSEJTEI 2001, 59. sk., 63). A Lét és idő programjának végső horizontját 
a Kanttól és Husserltől megörökölt transzcendentális kérdésfeltevés továbbgondolá-
sának szándéka hatja át.9 Az ittlétanalízis Heidegger számára nem végcél, mivel az 
időbeliség értelmezése még nem ad választ a fő kérdésre, amely az általában vett lét 
értelmére vonatkozik, hanem csupán előkészíti a fenomenológiai talajt a megválaszo-
lásához. Heidegger eredeti tervei szerint az egzisztencia időbeliségének önmegérté-
se és önelsajátítása szükségképpen túlmutat önmagán. Az ittlét létszerkezetének fel-
tárása a létkérdés megválaszolásához is közelebb vinne. A lét interpretációja ebben az 
értelemben magában foglalná az ittlét időbeliségéből kiindulva a lét temporalitásának 
kidolgozását is. Itt azonban Heidegger olyan területre merészkedik, amelyet a Lét és 
idő befejezetlenül maradó fejtegetéseiben már kijelölt, ám be nem járt. A Lét és idő az 

 8  Heidegger úgy fogalmaz, hogy „az időbeliséget nem azért vesszük szemügyre, mert a jelenkor filozófiája (Berg-
son, Dilthey, Simmel) azáltal akarja a korábbinál behatóbban, »életesebben« megragadni »az életet« a maga 
életességében, hogy meghatározza annak időkarakterét. Ellenkezőleg, arról van szó, hogy ha az ittlét időbe-
liségként való értelmezése a fundamentálontológia célja, akkor azt egyedül a létproblémának mint olyannak 
kell motiválnia. Ezzel először nyílik meg az időre irányuló kérdés fundamentálontológiai értelme, mely a Lét 
és időt egyedül vezérlő értelem” (KPM, 239; magyarul: 2000, 290). Továbbá: „ami eddig a »léttel és idővel« 
kapcsolatos kutatásokból napvilágot látott, annak nem egyéb a feladata, mint […] hogy »elnyerjük a létkérdés 
transzcendentális horizontját«. Minden konkrét értelmezés, mindenekelőtt az időé, csakis a létkérdés lehető-
vé tételének irányában értékelhető” (WGM, 162; magyarul: 2003, 160). A Zollikoni szemináriumokban szintén 
elhangzik, hogy „az ittlét-analitika” nem antropológia, hanem „az emberlét mint ittlét meghatározott ontológiai 
interpretációja, mégpedig a létkérdés előkészítése szolgálatában” (ZS, 162).

 9  Dostal szerint Heidegger tudott Husserl 1905-ös időtudatról szóló elemzéséről, s ez hatással volt arra, hogy fő 
művében az idő olyan középponti szerepet játszott. „Heidegger Lét és idője lét és idő viszonyának explikációjával 
– írja Dostal – már a husserli projekt nyomában jár”, a heideggeri ontológia az idő tematizációjánál a Kant-
tól és Husserltől megörökölt problémákkal küzd, olyan problémákkal, melyek a kanti transzcendentálfilozóf
iát követően, Husserl genetikus fenomenológiájában merültek föl először. Dostal a tanulmányát végül azzal 
zárja, hogy Heidegger hiába helyettesítette a transzcendentális szubjektivizmust az ittlétanalízissel, mégsem 
sikerült adekvátan megoldania azokat a problémákat, amelyekkel Husserl szembesült az időbeliség kidolgo-
zása során. Az időbeliség végső soron örök kihívás marad a fenomenológia számára. Az időfenomenológia 
és a vele kapcsolatos problémák mind Husserlnél, mind Heideggernél a fenomenológiai tapasztalatanalízis 
határaira mutatnak rá, a fenomenológia általában vett lehetőségére kérdeznek rá, ezzel egész megértésün-
ket újradefiniálják arról, hogy miként lehetséges egyáltalán filozófia (DOSTAL 2006, 120–145.; különösen: 121, 
129. sk., 144. sk., továbbá vö. 124. sk., 137).
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általában vett lét értelmére még nem adott választ, az ittlét létszerkezetének tisztázá-
sával „e vizsgálódás még csak úton van ehhez”. A feladat második részét a fő mű nem 
teljesítette. Heidegger számára továbbra sem világos, hogy miként lehet eljutni az ittlét 
időbeliségéből kiindulva a lét temporális interpretációjához, hogy: „vezet-e út az ere-
dendő időtől a lét értelméhez? Vajon maga az idő a lét horizontjaként nyilvánul meg?” 
(SZ, 437; magyarul: 2001a, 500). 

E temporalitástematika tényleges kidolgozását Heidegger A fenomenológia alap-
problémái című, 1927-es előadásban kezdi meg, amely ebben az értelemben az ittlét 
analitikáját már előfeltételezi.10 Az időbeliségstruktúra genetikus analízisével Heidegger 
most már nem az ittlét eredeti egzisztenciaszerkezetének felmutatását ismétli meg, 
hanem egy lépéssel továbbmenve kísérletet tesz „a Lét és idő 1. rész 3. szakaszá-
nak új kidolgozására” (GA 24, 1; magyarul: 2001b,11). Az 1927-es előadás jelentősé-
ge pontosan abban áll, hogy a Lét és időben elért eredményeket megpróbálja tovább-
vinni, ezért az időbeliség szerkezetére támaszkodva Heidegger most már kifejezetten 
azokat az „elrugaszkodási pontokat” keresi, amelyek a temporalitásproblematika irá-
nyába vezetnek (vö. SCHWENDTNER 2008, 180). Miután a Lét és idő az ittlét időbeliségét 
már leírta, Heidegger a temporalitás fogalmának segítségével most mélyebb szintre 
akar ásni annál, amit az ittlét időbeliségével előzőleg megragadott.

Heideggernél a temporalitás problémájának (vagyis az időnek a létmegértés hori-
zontjaként való) bevezetése teszi igazán nyilvánvalóvá, hogy az idő nem lesz tisztán 
egzisztenciálisan exponálható, a kérdés túlmutat egy szokásos egzisztenciálfilozófia 
keretein, mivel nem csupán egy filozófiai emberfelfogásnak, hanem egy egész lét-
felfogásnak is a kulcsfogalma. A temporalitástematika azt a kérdést feszegeti, hogy 
az önazonosság-képződés folyamata, időben fellépő módosulása önmagában még 
nem ad magyarázatot a lényeg szerkezetére és létrejöttére, a szubjektivitás konstitú-
ciója tehát nem azonos e szubjektivitás genezisének problematikájával. Heidegger 
arra mutat rá, hogy ha egzisztenciája időbeliségét (Zeitlichkeit) nem az ember hozza 
létre, nem önmaga állítja elő, hanem ebbe az időbeliségbe már eleve bele van vetve 
(geworfen), akkor léteznie kell egy olyan idődimenziónak is, amely e konkrét faktikus 
időbeliség a priori lehetőségfeltétele. Az időt Heidegger abban a funkciójában nevezi 
temporalitásnak (Temporalität), amelyben már nem csupán a tényleges szubjektum 
alkotóeleme, hanem az emberi szubjektivitás szubjektivitást teremtő alapja, heideggeri 
kifejezéssel élve „a »valódi« szubjektivitás a priorija” (SZ, 229, vö. 131, 41; magyarul: 
2001a, 266. sk., vö. 159, 58). Így a lét interpretációja az ittlét időbeliségéből kiindul-
va magában foglalná a lét temporalitásának kidolgozását is. Más szóval, a heideggeri 
temporalitás fogalom azt fejezi ki, hogy túl rövidre fognánk a pillantást, ha az időkér-
dést csak a szubjektivitástematika talaján bontanánk ki: mivel az egzisztencia időbe-
liségéből kiindulva önmagában nem lehetséges a lét értelmét kidolgozni, ehhez egy 
olyan időfogalom felmutatására is szükség van, amely nem pusztán az ember által 
hordozott értelem-összefüggések által konstituálódik. Amely tehát már nem egysze-
rűen az ember eredendő teljesítményeinek, a „szubjektum produktivitásának” ered-
ménye (GA 26, 273, vö. 272), hanem egy eredendő tapasztalati léthelyzet kérdését 
veti fel. A temporalitás kérdésénél valójában már a transzcendenciaprobléma gyöke-
reinél vagyunk, amellyel Heidegger megpróbál a sematizmusprobléma megoldásá-
hoz hozzájárulni. A temporalitás sematizmusa arra a kérdésre keresi a választ, hogy 

10  „…az ittlét egzisztenciális analitikájának lényeges eredményét mint megalapozott eredményt előfeltételeznünk 
kell” (GA 24, 323; magyarul: 2001b, 283).
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miként lehetséges a lét és létező közötti kapcsolat (ontológiai differencia) tapasztala-
ti artikulációja. A sematizmusra való visszavezetés itt azonban nem jelenti a szubjek-
tum-metafizikához való visszatérést. Nem a szubjektum belső, mentális szférájának 
visszacsempészéséről van szó. Heidegger tisztában van azzal, hogy nem kielégítő 
megoldás, ha minden elgondolható értelem a szubjektivitás körébe tartozik. Az idő-
kérdés túlmutat az emberi én forrásából eredő körkörös okfejtésen, valamiként priori-
tása van a szubjektivitással szemben, radikálisan pre-egologikus, de továbbra is kér-
déses marad, hogy a filozófus kérdése miként képes kivezetni a szubjektivitás köréből, 
amennyiben e szubjektivitás genezisét, a priori lehetőségfeltételét kutatja. Vajon az idő 
mint temporalitás képes-e betölteni e végső perspektíva szerepét?

Heidegger számára e tekintetben a fő probléma az, hogy még ha elgondolható 
is az időnek ez a fogalma, valójában nem megismerhető: az egzisztencia időeksz-
tázisaihoz tartozó horizontális sémák már nem adottságok. Nincs a tapasztalatnak 
olyan rétege, melyben megtapasztalhatók lennének. Maga a temporalitásként elgon-
dolt idő szigorú értelemben véve már nem fenomén, hanem a fenomének önmagá-
ban és közvetlenül hozzáférhetetlen, de valamilyen módon mégiscsak megmutatko-
zó lehetőségfeltétele, a megjelenő tapasztalati fenomének nemmegjelenő szerkezeti 
összefüggése. A temporális sémákat nem tehetjük szemléletileg hozzáférhetővé, csak 
indirekt módon szerzünk tudomást róluk, a ránk gyakorolt hatásukon (affektivitásukon) 
keresztül ismerhetjük meg őket. Bár minden fenomén fenomenalizációjához konstitutív 
módon járulnak hozzá, a fenomenális szférába azonban nem épülnek be, ezért önma-
gukban már nem fenomenalizálhatók. Heideggernek a temporalitás sémáit végső soron 
nem sikerül konkrét tapasztalatokhoz hozzákötnie, ezért az időnek e végső dimenziójá-
ban egész hermeneutikai fenomenológiája automatikusan formalizálódik. Megválaszo-
latlan marad, hogy maguk a sémák, melyek meghatározzák tapasztalatainkat, miként 
válhatnak egy tapasztalatanalízis részévé. Miként lehetséges a sematizáció mozza-
natának és működésének tapasztalat általi kifejtése (vö. RITTER 2007, 23; DOSTAL 2006, 
143. skk.; SCHWENDTNER 2008, 182. sk.)? Mindez azt jelzi, hogy 1927-ben Heidegger 
nem jutott közelebb annak megoldásához, hogy miként lehet az „ittlét időbeliségétől” a 
„lét temporalitásához” eljutni. Heidegger időelemzései Kanthoz hasonlóan inkább arra 
mutatnak rá, hogy az idő a filozófia számára végső soron örök kihívás marad. Gyakor-
lati és morális értelemben fel kell ugyan tennünk a lét időbeli értelmére, céljára és jelen-
tésére irányuló hermeneutikai kérdést, de filozófusként (vagy tudósként) nem tudunk e 
kérdésre végső, megalapozott választ adni. Az időkérdésnek filozófiailag nincs meg-
oldása, csak értelme van. Ezen az úton a filozófia nem szolgálhat pozitív eredmény-
nyel, lényege inkább a dolgok átfogó végiggondolására és „megnehezítésére” irányu-
ló törekvésben ragadható meg.

KITEKINTÉS A KÉSŐI HEIDEGGERRE

Heidegger az 1947-ben megjelent Humanizmus-levélben úgy fogalmaz, hogy a Lét 
és időnek azért kellett félbeszakadnia, mert nem tudta a szubjektivitást elhagyó gon-
dolkodást véghezvinni, az „Idő és lét”-hez vezető fordulatot kellően kimondani, mivel 
a Lét és idő a lét megértését még a szubjektivitás teljesítményének tekintette, és nem 
„a lét világló tisztásához kötődő eksztatikus vonatkozásként” gondolta el (WGM, 328; 
magyarul: 2003, 304. sk.). Bár az „alap” szó már ekkor is ellentmond Heidegger erede-
ti szándékának, az ittlét-analitika ideiglenes, előkészítő jellegének (vö. SZ, 17; magya-
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rul: 2001a, 33), a mű mégis valamiféle transzcendentális megalapozásba torkollt. A Lét 
és idő azt mutatta be, hogy az ember a maga véges időbeliségében, történetiségé-
ben létező, belevetett ittlét, ezért a létét az határozza meg, hogy önmagát nem a saját 
hatalma révén tette létezővé. A fundamentálontológiai kiindulópont mégis azt sugall-
ta, mintha ugyanez az ittlét a történelem felett álló „szubjektumként” létezne, önmaga 
eredetét is tételezné. A mű csúcspontja, az ittlét történetiségének kidolgozása, így vol-
taképpen ellentmondást rejtett magában, hiszen az ittlét nem tekinthető fundamentum 
inconcussumnak, amely alapja egy felépítendő ontológiának, hanem csupán funda-
mentum concussumnak, melynek egyetlen tanulsága az, hogy a létkérdésnek nincs 
„fundamentuma”, alapot adó nyugvópontja, mert a filozófia magában a „fundamen-
tumban”, a létkérdés megalapozásában válik alaptalanná (ZSD, Protokoll, 34). A késői 
Heidegger ezért a megalapozás szándékát, s ezzel együtt a fundamentálontológia 
címet is teljesen feladta. Míg a fiatal Heidegger egy fundamentálontológiai alapvetés 
előkészítéseként és kulcsaként végzi el az ittlét idői analitikáját, a lét értelmét az egzisz-
tencia időbeliségébe ágyazott tematizáció révén kívánja megalapozni, addig a késői 
Heidegger a léthez úgyszólván a transzcendentális megalapozás gondolata nélkül 
törekszik odafordulni, így a lét megértését/megismerését már nem az ember teljesít-
ményeként, hanem a léthez kötődő „eksztatikus vonatkozásként” gondolja el. A szub-
jektum produktivitása helyett egy eredeti létviszonyról van szó, melynek tétje, hogy mi 
módon tartozik az ember a lét igazságához.

A harmincas évektől Heideggert már nem kifejezetten az időnek az emberi szubjekti-
vitáshoz való viszonya foglalkoztatja, hanem a lét és emberi szubjektivitás eredendőbb 
viszonya, összetartozása a Lét eseményében. Azok az időstruktúrák, amelyek koráb-
ban az emberi ittléthez kapcsolódtak, most a Lét eseményére vonatkoztatottak. Míg a 
fiatal Heideggernél az idő az emberi egzisztencia létszerkezetét (Zeitlichkeit), tényle-
ges önazonosságát (Geschichtlichkeit) és létmegértésének horizontját (Temporalität) 
alkotta, addig a késői Heideggernél az idő magának a történeti Létnek, a Lét eseményé-
nek a sajátja. A hermeneutika ittlétre vonatkoztatott alkalmazása eltolódik a Lét irányá-
ba, ahol már nem az egzisztencia időbeliségének önmegértéséről (Selbstauslegung), 
hanem az idővonatkozást magában rejtő Lét megértéséről (Seinsverstehen) van szó. 
Az idő funkciója így megváltozik: már nem csupán a véges emberi szubjektivitás fel-
tárultsága és létmegértése számára konstitutív, hanem az emberi szubjektivitás és 
Lét közötti eredendőbb kapcsolathoz való hozzáférés lehetősége számára is. A késői 
Heidegger gondolkodásában bekövetkezett fordulat hatására úgy tűnik, mintha idő és 
szubjektivitás kérdése teljességgel háttérbe szorulna, de valójában inkább arról van 
szó, hogy a kérdés egy egészen más formában „megismétlődik”. 

A Lét és idő thanatológiai időfogalma teljesen eltűnik. Már nem az emberi ittlétről 
van szó, ahol az idő mint principium individuationis jelenik meg, és ezért meghatározó 
szerepet játszik a „szubjektum”, az individuális lét felépítésében. Heidegger ehelyett lét 
és ember viszonyáról beszél, amelyet egy ponton azonban singulare tantumnak, azaz 
sajátot adó, sajáttá tevő eseménynek nevez. A Lét eseménye, az Ereignis, ezért nem 
csupán esemény, amelyben a lét történik, hanem egyúttal olyan esemény, amely Er-
eignis, azaz sajátot-adó, sajáttá-tevő. Igei alakjában nemcsak intranzitív, hanem tran-
zitív jelentéssel is bír. Benne megy végbe az, hogy az ember számára „adódik idő” és 
„adódik lét”. Ezáltal a létező nem csupán teret és időt kap a létezéshez, vagyis meg-
történik, hanem e sajátot-adó esemény által sajátítja el önmagát, azaz jut el a létező 
mindenkor önmagához. E sajátot-adó esemény, amely az embert legsajátabb lété-
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hez juttatja, maga is idői jelleggel bír, időbeli folyamat. Így mégis azt láthatjuk, hogy 
az időfogalomban történt hangsúlyváltozás nem csekély: míg a Lét és idő a halállal 
mért emberi lét józan temporális fenomenológiáját nyújtja, amely az időt mint az „em-
ber önértelmezéseit” tárgyalja, addig a késői Heidegger minden igyekezete arra irá-
nyul, hogy ugyanebben a tapasztalatban meglássa a „lét ajándékát”. 

Ehhez hasonlóan a korábbi temporalitástematika is háttérbe szorul. Az ittlét létmeg-
értésének horizontjaként elgondolt időfogalom helyén a harmincas években az ese-
ményként értett Létnek az a sajátossága áll, amit Heidegger idő-térnek (Zeit-Raum, 
Zeit-Räumlichkeit), alkalmanként idő-játék-térnek (Zeit-Spiel-Raum) (GA 65, 271. sk., 
371, 375, 379), a hatvanas években pedig a Lét világló tisztásának (Lichtung) neve-
zett. Míg a fiatal Heidegger számára a temporalitás az a horizont volt, amelyen belül 
az ittlét létmegértése egyáltalán végbemehet, addig az idő-játék-térként, később a 
Lét világló tisztásaként megnevezett „»időt« – Heidegger szerint – úgy kellene megta-
pasztalnunk, mint a Lét igazságának eksztatikus játék-terét”, amely játék-térben mint 
igazságban a létező képes gondjaiba venni és megóvni a Létet (GA 65, 242. sk.). Az 
így megnevezett idő-játék-tér mint a Lét tisztásán álló ember időbelisége azonban már 
nem csupán az ittlét újra elgondolt eksztatikus időbelisége, hanem az időileg és téri-
leg értett Lét (Seyn) működése is egyben. Azt a közeget nevezi meg, amelyben Lét és 
ember összetartoznak.

ZÁRSZÓ

Heidegger elképzelése a címben szereplő probléma vonatkozásában azért tűnik figye-
lemre méltónak, mert a szubjektív és objektív időtapasztalat közötti ambivalenciát nem 
próbálja sem letagadni, sem pedig egy döntéssel feloldani, hanem arra mutat rá, hogy 
az idő ökonómiája mindkettőt magában foglalja. Írásomban azt próbáltam bemutatni, 
hogy Heidegger számára az idő szubjektív és deszubjektív mozzanatai nem egymást 
kizáró vagy felváltó megközelítések, hanem egy egységes fenomén különböző aspek-
tusai, amelyek csupán együtt képesek időtapasztalatunk valóságos, feszültségektől 
korántsem mentes dinamikáját leírni. A heideggeri időelemzések irányát – értelmezé-
sem szerint – az határozza meg, hogy ezt az időtapasztalatban rejlő kettősséget egy-
re kevésbé próbálja a hierarchia viszonyaira leegyszerűsíteni, hanem egyre inkább 
e kétféle viszony korrelációját, emberi létezésben működő ambivalenciáját igyekszik 
megérteni. Heidegger világosan érzékeli, hogy az idő polaritásának megtartása azért 
olyan nehéz, mert ezen keresztül a gondolkodásnak azzal a kérdéssel kell szembesül-
nie, hogy miként lehet a végességet és a teljességet együttesen elgondolni. Másként 
fogalmazva: e kérdés tétje továbbra is az, hogy minden elgondolható értelem a szub-
jektivitás körébe tartozik-e, vagy a filozófus kérdése kivezet a szubjektivitás köréből, 
amennyiben e szubjektivitás eredetét kutatja.  
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Szabó Gábor

Lewis, valószínűség, Principal Principle

David Lewis két cikkben foglalkozik a valószínűség fogalmával. Az első cikk (LEWIS 
1986) az objektív valószínűséget az úgynevezett Principal Principle (PP) felől mutatja 
be. A valószínűség ezen értelmezése azonban ellentmondásban áll Lewisnak nagy vízi-
ójára, a hume-i szupervenienciára támaszkodó másik értelmezésével. Az ellentmondás 
igen makacsnak bizonyult: feloldására a PP módosításával további tizennégy évet kellett 
várni (LEWIS 1994). Az alábbiakban röviden bemutatjuk a valószínűség lewisi értelmezé-
sét, az értelmezésben kulcsszerepet játszó PP-t, végül pedig amellett kívánunk érvelni, 
hogy az elv – a racionalitás egy jól körvonalazott értelmében – nem racionalitási elv.

A PRINCIPAL PRINCIPLE

A valószínűségszámítás kialakulását Pascalnak Fermat-hoz írt 1654-es levele 
és Kolmogorov 1933-as munkája közötti időszakra szokás datálni. A kolmogorovi 
axiomatizálás azonban nem zárja le, hanem éppenséggel felszítja a valószínűség 
értelmezését érintő háromszáz éves filozófiai vitát. A nehézség magvát a valószínű-
ség Janus-arca jelenti: valószínűség alatt egyszerre értünk egyfajta episztemikus, a 
tudásunkra vonatkozó fogalmat, másfelől pedig aleatorikus, a világ objektív állapo-
tát jellemző fogalmat is. A valószínűség értelmezésére létrejött öt nagy interpretá-
ció: a klasszikus, a szubjektív, a logikai, a frekventista (relatív gyakoriság-), valamint a 
propensity-interpretáció mindegyike felsorakozik a két álláspont egyike vagy másika 
mögé. Ugyanakkor számos próbálkozás történt arra is, hogy a két tábor között hidat 
verjenek valamilyen valószínűségi koordinációs elv segítségével. David Lewis PP-je 
ilyen koordinációs elv a szubjektív és objektív valószínűség között. 

A PP Lewis Szubjektivista kalauz az objektív valószínűséghez című munkájában 
bukkan fel először:

„Legyen C egy racionális szubjektív valószínűség (credence) függvény. Legyen t egy 
időpont. Legyen x valós szám az egységintervallumban. Legyen X az az állítás, hogy 
az A fennállásának objektív valószínűsége (chance) t-ben egyenlő x-szel. Legyen 
E bármely olyan állítás, amely kompatibilis X-szel, vagyis amely megengedhető 
t-ben. Ekkor

C(A|XE) = x” (LEWIS 1986, 87).

Nézzük a definíciót lépésenként. Szubjektív valószínűség alatt Lewis – ahogy a szub-
jektivisták általában – egy ideális, racionális hívő hitének mértékét érti. Ezzel szem-
ben az objektív valószínűség „objektív szinguláris (single-case) valószínűség: példá-
ul annak az 50%-os valószínűsége, hogy egy bizonyos egyedi tríciumatom elbomlik a 
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következő 12,26 évben”. A PP tehát azt az intuitív elvet fejezi ki, hogy „ha egy racioná-
lis hívő tudná, hogy a bomlás valószínűsége 50%, akkor majdnem függetlenül attól, 
hogy mi egyebet tudna vagy nem tudna, 50%-ban hinne abban, hogy a bomlás meg-
történik”. A főmondat feltételes módja itt a hívő racionalitására utal. A hívő tudását az 
X objektív valószínűségről a fenti képlet kondicionális valószínűségnek fordítja. Lewis 
az elv intuitív voltát egy kérdőívvel is motiválja:

„Első kérdés: Egy bizonyos érmét ma délben feldobunk. Biztos vagy benne, hogy az 
érme fair: 50% valószínűséggel esik fejre, és 50% valószínűséggel írásra. Más rele-
váns információd nincs. Tekintsük azt az állítást, hogy a délben feldobandó érme fej-
re esik. Milyen mértékben hinnél az állításban?

Válasz: 50%-ban, természetesen” (LEWIS 1986, 84).

A PP sava-borsát az E megengedhető állítások köre adja. Ha semmi sem megenged-
hető, akkor az elv üres, ha minden megengedhető, akkor az elv inkonzisztens. Meddig 
terjedjen a megengedhető állítások köre? Lewis válasza ez: megengedhető az „olyan 
információ, amelynek hatása egy esemény szubjektív valószínűségére teljes mérték-
ben az esemény objektív valószínűségének szubjektív valószínűségén (credence about 
the chance) keresztül érvényesül”. Vagyis az olyan információ, amelynek, úgyszólván, 
nincs rövidebb útja a hívőhöz, mint az objektív valószínűségen keresztül:

„Következő kérdés: Ugyanaz, mint előbb, kivéve, hogy számos látszólag releváns 
bizonyítékod van, amely azt sugallja, hogy az érme fejre esik. Az érméről tudni, 
hogy a súlypontja nem középen van, hogy 100-szor már feldobták, és 86-szor 
fejre esett, és hogy számos másolatát dobták már fel több ezerszer kb. 90%-
ban fej végeredménnyel. Mégis, mindezek ellenére biztos vagy benne, hogy a fej 
valószínűsége ezúttal 50%. Milyen mértékben kell hinned az állításban, hogy az 
érme most fejre esik?

Válasz: Még mindig 50%-ban” (LEWIS 1986, 85).

Az objektív valószínűség ismerete tehát leárnyékolja a múltbeli eseményeket, azaz 
a múltbeli események/állítások megengedhetők. Lewis az időpontokkal és világok-
kal indexelt Htw történeti (a w világban t-hez képest múltbeli) információ mellett még 
egy megengedhető információtípust ismer el: az egyes lehetséges világokban érvé-
nyes Tw valószínűségi elméletet. Az ilyen Tw valószínűségi elméleteket Lewis olyan 
Htw → ptw kondicionálisok hatalmas konjunkciójának tekinti, amely kondicionálisok min-
den világban és minden időpontban megadják a jelenbeli valószínűségeket a múltbe-
li tények ismeretében. Minden megengedhető információ tehát e két információtípus 
valamilyen kombinációja. 

A megengedhető információ fenti karakterizálásával Lewis az alábbi Speciális Principal 
Principle-t  (SPP) vezeti le a PP-ből. Vegyük E-nek a létező legkiterjedtebb megenged-
hető információt, a HtwTw konjunkciót. Legyen X igaz w-ben. Ekkor ptw(A) = x. Másfelől X 
következik a HtwTw konjunkcióból, vagyis XHtwTw = HtwTw. Mindezt összetéve C(A|HtwTw) 
= C(A|XHtwTw) = x = ptw(A), vagyis 

SPP:   C(A|HtwTw) = ptw(A).
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Az SPP valóban szubjektivista kalauzt ad az objektív valószínűséghez. Lewis a szubjek-
tivista Jeffrey-re hivatkozik (1965), aki egy szubjektív valószínűségfüggvény objektivá-
cióját egy C( ) → C( |Yw)  kondicionálásként definiálja, ahol Yw egy, a lehetséges világok 
fölötti partíciónak a w világban igaz eleme. Ebben a tekintetben „az objektív valószínű-
ség objektivált szubjektív valószínűség”, mégpedig a lehető legteljesebb partícióra, a tel-
jes múltra és az adott világban igaz valószínűségi elméletre történő objektifikáció. Ebben 
a tárgyalásban úgy tűnik, mintha az objektív valószínűség nem volna más, mint a szub-
jektív valószínűségből valamilyen matematikai művettel leszármaztatott fogalom. Lewis 
szövege számos egyéb helyen is ezt a szubjektivista értelmezést támogatja:

„Egy ésszerű kezdeti szubjektív valószínűség többek között valószínűségi eloszlás: 
nem-negatív, normált végesen additív mérték. Engedelmeskedik a matematikai 
valószínűségelméletnek… Bármi, ami kondicionálással nyerhető egy valószínűségi 
eloszlásból, az maga is valószínűségi eloszlás. Ezért az objektív valószínűség 
valószínűség” (LEWIS 1986, 98).

De az objektív valószínűségnek ez a PP-n keresztül történő megközelítése a történet-
nek csak az egyik fele: az, amelyik teljesen eltekint a lewisi filozófia központi magvá-
tól, a hume-i szupervenienciától.

AZ OBJEKTÍV VALÓSZÍNŰSÉG LEGJOBB RENDSZERANALÍZISE ÉS 
AZ ELLENTMONDÁS

„A hume-i szuperveniencia (HS)… az a tan, hogy a világot lokális, partikuláris tények 
hatalmas mozaikja alkotja, egyik kis dolog a másik után… Amink van, az tulajdonsá-
gok elrendeződése. És ez minden. Nem létezik különbség tulajdonságok elrendező-
désében álló különbség nélkül. Minden egyéb ezen szuperveniál” (LEWIS 1986, ix–x). 
Ha minden egyéb, akkor az objektív valószínűség is. Kérdés, hogy mi az a lokális min-
ta, amelyen az objektív valószínűség szuperveniál. Objektivistaként itt két jelölt merül 
fel: a szimmetria és a frekvencia (relatív gyakoriság). Az elsőt Lewis az indifferencia 
elvének jól ismert gyengéi miatt elutasítja. A meglepő azonban az, hogy a második 
jelölttel is ezt teszi, jóllehet a frekvencia kézenfekvő jelölt volna egy hume-iánusnak. A 
frekvenciával szemben felhozott ellenérvek inkább ellenérzések; ahogy Lewis fogal-
maz: az objektív valószínűség fogalmát „szeretném valami általánosabb alatt látni”. 
Ez az általános pedig Lewis Legjobb Rendszer Analízise (BSA), amely – kerülő úton – 
a legjobb rendszer, majd a valószínűségi törvény fogalmán keresztül jut el az objektív 
valószínűséghez. Kezdjük a természettörvények jól ismert legjobb rendszeranalízisét 
a valószínűség fogalma nélkül:

„Vegyük az összes deduktív rendszert, amelynek tételei igazak. Némely egyszerűbb 
lesz, rendszerezettebb, mint a többi. Mások erősebbek, informatívabbak a többinél. 
Ezek az értékek konkurálnak: egy nem informatív rendszer nagyon egyszerű lehet, 
egy vegyes információkból összehordott rendezetlen kompendium nagyon informatív. 
A legjobb rendszer az, amelyik a legjobban egyensúlyoz egyszerűség és erő között 
megőrizve az igazságot… Egy szabályszerűség akkor és csak akkor törvény, ha a 
legjobb rendszer tétele” (LEWIS 1994, 478).
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És most tegyük bele az analízisbe az objektív valószínűség fogalmát is. 

„Módosítjuk a legjobb rendszeranalízist, hogy egy csomagban adjanak számot az 
objektív valószínűségekről és az őket irányító törvényekről. Tekintsünk deduktív 
rendszereket, amelyek nemcsak arra vonatkoznak, ami történik, hanem különböző 
szituációkban különböző kimenetelek valószínűségére is, például különféle izotópok 
bomlási valószínűségeire. Követeljük meg ezeknek a rendszereknek az igazságát arra 
vonatkozóan, amit a történésekre mondanak. De a valószínűségekre vonatkozóan 
nem követelhetjük meg az igazságukat, mert még meg kell mondanunk, hogy mit 
jelent a valószínűség; rendszereink még nincsenek teljesen interpretálva… 
Mint előbb, néhány rendszer egyszerűbb lesz, mint a többi. Majdnem, mint előbb, 
néhány erősebb lesz a többinél: néhány megmondja, hogy mi fog történni, vagy hogy 
mik lesznek az objektív valószínűségek bizonyos szituációkban, míg mások hallgatnak 
a kimenetekről is és a valószínűségekről is. Továbbá, néhány jobban illeszkedik 
a történések aktuális menetéhez, mint mások. Azaz, a történések menetének 
valószínűsége magasabb lesz néhány rendszer szerint, mint mások szerint…

Az egyszerűség, az erő és az illeszkedés egyensúlyoznak. A legjobb rendszer az, 
ahol e három egyensúlya a legjobb. Mint előbb, a törvények azok a regularitások, 
amelyek a legjobb rendszer tételei. De most néhány törvény valószínűségi. Így 
hát a valószínűséget így elemezzük: valószínűség az, amit a legjobb rendszer 
valószínűségi törvényei annak mondanak” (LEWIS 1994, 480). 

Talán keveselljük, amit kaptunk, de Lewis nem mond többet. Hogy mi az objektív való-
színűség, azt a törvények teljes rendszere mondja meg, figyelembe véve az egysze-
rűség, az erő és az illeszkedés konkuráló szempontjait. Az objektív valószínűség leg-
jobb rendszeranalízise abban tér el az (aktuális) frekventizmustól, hogy az objektív 
valószínűségek eltérhetnek az aktuális frekvenciáktól, valamint szinguláris esemé-
nyeknek is lehet valószínűsége. Az objektív valószínűségnek ez a hume-iánus értel-
mezése azonban maga után vonja az ún. aláásás meglepő tényét. 

Legyen J az aktuális jövő, J’ pedig egy nem nulla valószínűségű lehetséges jövő. Mivel 
a BSA szerint az objektív valószínűségek szuperveniálnak az összes múlt-, jelen- és jövő-
beli tényen, ezért ha J’ lenne az aktuális jövő, akkor mások lennének az aktuális valószí-
nűségek. Más szóval a lehetséges jövők aláássák az aktuális valószínűségeket. 

Ez egyelőre különös, de nem ellentmondásos. Ellentmondás akkor keletkezik, ha 
mindezt egyesíteni kívánjuk a Speciális Principal Principle fenti elvével. Tekintsük 
ugyanis az SPP-t, és helyettesítsük az A állítás helyébe J’-t. Ekkor a bal oldalon 0-t 
kapunk, mivel a J’ lehetséges jövő a BSA szerint inkompatibilis az aktuális világra igaz 
Tw elmélettel, és így HtwTw-vel is. Vagyis C(J’|HtwTw) = 0. Ugyanakkor J’ definíció szerint 
nem nulla valószínűségű: ptw(J’) ≠ 0. Vagyis:

0 = C(A|HtwTw) = ptw(A) ≠ 0,
ami ellentmondás. 

Ez az ellentmondás volt az, ami tizennégy évre megakasztotta Lewis hume-iánus prog-
ramját. Az ellentmondás a PP és az objektív valószínűség BSA-értelmezése között 
onnan származik, hogy ha igaz, hogy az objektív valószínűségek múlt-, jelen- és jövő-
beli tényeken szuperveniálnak, akkor valójában Tw nem megengedhető információ, 
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mert nem csak történeti információt tartalmaz. Az ellentmondás feloldására Lewis az 
alábbi módon módosítja az SPP-t:

C(A|HtwTw) = ptw(A|Tw).

Ezzel a módosítással az elv veszít intuitív erejéből, de elkerüli az ellentmondást. Érté-
kelésével itt most nem foglalkozunk. A következő fejezetben arra a kérdésre keressük 
a választ, hogy vajon valóban racionalitási elv-e a PP. 

A RACIONALITÁS ÉS A DUTCH BOOK

Lewis szerint a PP tartalmazza mindazt, ami az objektív valószínűségről egyáltalán 
tudható. Heurisztikus erejét a HS-sel való bonyolult kapcsolata adja:

„Ha a HS igaz, akkor az objektív valószínűségre vonatkozó kontingens igazságok 
ugyanabban a csónakban vannak, mint minden más kontingens igazság: lokális 
tulajdonságok téridőbeli elrendezése teszi őket, valahogyan, igazzá. Hogyan 
lehetséges ez? Bármely kielégítő válasznak komoly próbát kell kiállnia. A PP azt 
kívánja, hogy a tulajdonságok elrendezésének az objektív valószínűséget alkotó 
(chancemaking) mintázata olyan legyen, hogy ha ismerjük, akkor az megfelelő 
módon korlátozza a racionális szubjektív valószínűséget. Bármi teszi is igazzá, hogy 
a bomlás objektív valószínűsége 50%, ennek, ha ismerjük, azt is racionálissá kell 
tennie, hogy 50%-ban higgyünk a bomlás bekövetkezésében” (LEWIS 1994, 476).

A HS előnye a rivális metafizikai nézetekkel szemben tehát éppen az, hogy érthető-
vé teszi, miért is racionális szubjektív valószínűségeinket az objektív valószínűséghez 
szabni. Más metafizikai talajon állva Lewis szerint ez a döntés nem indokolható. 

„Légy a vendégem – vegyél olyan nem-hume-i bármicsodákat, amilyeneket csak 
akarsz! (Csak arra kérlek, hogy a vélt igazságaid szuperveniáljanak a létezésen!) De 
játssz fair játékot a bármicsodáiddal! Ne nevezz minden vélt bármicsodát »objektív 
valószínűségnek«, hacsak meg nem mutattad előbb, hogy ezek tudása korlátozza 
a racionális szubjektív valószínűséget! Úgy hiszem, hogy látom, homályosan, de 
azért elég jól, hogyan képes a frekvencia, a szimmetria és a legjobb rendszeranalízis 
korlátozni a racionális szubjektív valószínűséget. Azt azonban nem vagyok képes 
látni, hogy például annak tudása, hogy két univerzálé egy bizonyos N* relációban van 
egymással, hogyan tudná korlátozni a racionális szubjektív valószínűségét annak, 
hogy ezek az univerzálék a jövőben is koinstanciálódjanak… Csak akkor tudok 
beleegyezni abba, hogy a bármicsodák megérdemlik az »objektív valószínűség« 
nevet, ha látom, az elnevezéstől függetlenül, hogy ismeretük hogyan korlátozza a 
racionális szubjektív valószínűséget a PP-n keresztül” (LEWIS 1994, 484).

Az idézet második fele az Armstrong-féle univerzalistáknak szól, és készséggel egyet 
is érthetünk az állítással. Ami azonban nem világos, az az a hume-iánus meggyőző-
dés, hogy az objektív valószínűséget adó lokális, partikuláris mintázat ismerete befo-
lyásolni képes a racionális szubjektív valószínűséget. Belátható-e, hogy ezen a hume-
iánus kereten belül a PP racionalitási elv?
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Az első kérdés, amelyre válaszolnunk kell, hogy mit értsünk racionalitási elven. A 
válasz a bayesianizmusban keresendő. Röviden szólva, a bayesianizmus egy XX. szá-
zadi episztemológiai irányzat, amely ismeretelméleti elemzésébe bevonja a valószínűség 
fogalmát. A korai bayesiánusok csak a szubjektív valószínűség létében hittek, amelyek-
re két korlátozó feltételt vezettek be. Az egyik a konzisztencia volt, amely az egyszerre 
képviselhető hitekre nézve jelentett bizonyos korlátozást, a másik az ún. kondicionálás, 
amely a hitek változásának kinematikáját egy evidencia tudomásulvétele után a feltéte-
les valószínűség mintájára képzelte el. A két feltétel pontos tartalma itt most nem érde-
kes, bennünket pusztán az a bayesiánus állítás érdekel, miszerint mindkét elv racionali-
tási elv, mert mindkettő védhető Dutch book-érvvel. Mi is a Dutch book?

A Dutch book szó eredetileg a XVII. századi holland hajózási társaságok bonyolult 
kereszt- és viszontbiztosítási procedúráira utalt, modern értelemben azonban a Dutch 
book fogalmát fogadási szituációkban használják: rosszul megválasztott fogadási ará-
nyokkal szemben a tétek olyan választását jelenti, amely mellett a fogadó – bármi tör-
ténjék is – mindig veszít. Vegyünk egy példát. Tegyük fel, hogy valaki 6 : 4 arányban arra 
fogad, hogy egy bizonyos érmével a következő dobás fej lesz, és ugyanakkor 6 : 4 arány-
ban arra is fogad, hogy a következő dobás írás lesz. Ez azt jelenti, hogy bármilyen x 
összegre hajlandó 6x összeget feltenni 4x összeg ellenében a fejre, és ugyanakkor 
az írásra is. Ezek ellen a rossz fogadási arányok ellen az x összeg bármilyen pozitív 
választása Dutch bookot jelent: ha pl. x = 10 Ft, akkor a fogadó, bármi történjék, 20 Ft-
ot veszít, mivel minden fogadásnál összesen 120 Ft-ot tesz fel, de csak 100 Ft-ot nyer 
az eredménytől függetlenül. Ilyen arányban fogadni tehát ráfizetéses.

A bayesiánus elvek és a Dutch book-érvek összekapcsolásához még egy lépés 
szükséges: a szubjektív hitek operacionalizálása. A szubjektív valószínűség a raci-
onális hit mértéke. De mit is mér ez a mérték? Egy Ramsey-től származó ötlet sze-
rint a hit mértéke nem más, mint fogadási hajlandóság. Az, hogy valaki a következő 
éremmel a fejdobáshoz 60% szubjektív valószínűséget rendel, nem jelent mást, mint 
hogy az illető 6 : 4 arányban hajlandó arra fogadni, hogy a következő dobás fej lesz. 
Ha a hitek operacionalizálását és a Dutch book-érvet egymás után fűzzük, azt kap-
juk, hogy a szubjektív hitek bizonyos rendszere, ha fogadásra kerül a sor, gazdájuknak 
veszteséget okoz. Hívjuk az ilyen hitrendszert inkonzisztens hitrendszernek. A híres 
Ramsey–de Finetti-tétel szerint, hitek rendszere akkor és csak akkor nem inkonzisz-
tens, ha kielégítik a kolmogorovi valószínűségi axiómákat. Íme a konzisztencia racio-
nalitásának bayesiánus igazolása: konzisztens szubjektív hiteket vallani azért racio-
nális, mert nem adható ellenük Dutch book.

Ezzel az érveléssel szemben rengeteg ellenvetést lehetne tenni, amelyektől azon-
ban itt most eltekintünk. Sőt azt a még kérdésesebb állítást is elfogadjuk, hogy a másik 
alapvető bayesiánus elv, a kondicionálás is alátámasztható (úgynevezett diakron) Dutch 
book-érvvel. Elfogadjuk tehát a racionalitásnak azt a definícióját, hogy racionális az, 
ami Dutch book-érvvel alátámasztható. Eredeti kérdésünk ekkor így hangzik: alátá-
masztható-e a PP Dutch book-érvvel?

RACIONALITÁSI ELV-E A PRINCIPAL PRINCIPLE? 

A kérdés megválaszolása előtt további két kérdésben kell állást foglalnunk. Az első 
kérdés az, hogy hogyan operacionalizáljuk a PP-t. Mivel egy hume-iánus világban egy 
esemény objektív valószínűsége közvetlenül nem manifesztálódik, ezért egyetlen lehe-
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tőségünk a Dutch book-argumentum alkalmazására, hogy a szóban forgó esemény 
bekövetkezésére fogadunk, ha kell, többször. Itt azonban rögtön felvetődik a másik kér-
dés, hogy milyen viszonyban álljon az események bekövetkezéseinek mintázata az 
objektív valószínűséggel, vagyis az objektív valószínűség milyen értelmezését válasz-
szuk. Az alábbiakban három értelmezést tekintünk át: az aktuális frekventizmust, a 
hipotetikus frekventizmust és végül Lewis BSA-értelmezését.

Az aktuális frekventizmus gyökerei a XIX. század végére nyúlnak vissza. Durván fogal-
mazva egy esemény valószínűsége egyenlő az aktuális világban az esemény bekövetke-
zésének relatív gyakoriságával, vagy végtelen esetben annak határértékével. Az elképze-
lés számos nehézséget vet fel a határérték létezésétől a referenciaosztály problémájáig, 
ezektől azonban most tekintsünk el. A bennünket érdeklő kérdés pusztán az, hogy az 
objektív valószínűség aktuális frekventista értelmezése mellett védhető-e Dutch book-
érvvel a PP. Mit is jelentene ez? Az, aki ismeri egy A esemény objektív valószínűségét 
(és semmi egyéb releváns tényt nem ismer), ha szubjektív valószínűségét az objektív 
valószínűséghez szabja, majd pedig ezen szubjektív valószínűségeknek megfelelően 
fogad, nem fog veszíteni. Ha az A esemény objektív valószínűsége egyenlő az aktuális 
világbeli frekvenciájával, akkor az aktuális frekvencia arányában fogadva, valóban nem 
lehet veszíteni, vagyis az elv Dutch book-védhető. A baj azonban az, hogy az objektív 
valószínűség ilyen értelmezése mellett az elv üres. Az objektív valószínűség ismerete 
ugyanis egyenlő a teljes mintázat ismeretével, vagy legalábbis az abban fennálló relatív 
gyakoriságok ismeretével. Ilyen feltétel mellett az elv elveszíti minden heurisztikus ere-
jét, és racionalitása arra a trivialitásra redukálódik, hogy ha tudom, hogy az elkövetkező 
tíz dobásból hat fej lesz, akkor 6 : 4 arányban érdemes a fejre fogadnom.

Az aktuális frekventista interpretáció tehát kiüresíti az elvet. Az elv metafizikai erejé-
nek megőrzéséhez tehát nem szabad túl szorosra zárni a valószínűség és a relatív gya-
koriság közötti viszonyt. Ezt a lehetőséget engedi meg a hipotetikus frekventista értel-
mezés. Ezen értelmezés szerint egy A esemény objektív valószínűsége nem egyenlő 
az aktuális világbeli frekvenciájával. Ez a negatív állítás azonban még nem elég, hiszen 
ha az objektív valószínűsége és a frekvencia nem egyezik is meg, valamilyen kapcso-
latnak azért fenn kell állnia közöttük ahhoz, hogy A objektív valószínűsége empiriku-
san értelmezhető legyen. Az egyes hipotetikus frekventista értelmezéseket ennek a 
viszonynak a karakterizálása különbözteti meg egymástól. 

Az objektív valószínűség és a frekvencia legismertebb összekapcsolása a nagy szá-
mok törvényén keresztül történik. Tegyük fel, hogy egy adott pénzzel dobva a fej (szin-
guláris) objektív valószínűsége ½. Tekintsük azokat a végtelen sorozatokat, amelyek 
ezzel a pénzzel, azonos körülmények között, egymástól független módon elvégzett, 
egymás utáni dobások révén állnak elő. Kérdés: mi lesz a fejdobás relatív gyakorisága 
ezekben a sorozatokban? A nagy számok (gyenge) törvénye durván szólva azt állít-
ja, hogy a sorozatok terében létezik egy olyan (természetes) P valószínűségi mérték, 
amelyben mérve 1 lesz (pontosabban 1-hez konvergál) annak a valószínűsége, hogy 
egy sorozatban a fejdobások frekvenciája megegyezik ½-del. Ha tehát ez így van – 
szól az érv –, akkor racionális lépés szubjektív valószínűségeinket is ½-nek választa-
ni, hiszen hosszú távon nem fogunk veszteni – nagy P valószínűséggel. 

Ha a nagy számok törvényére építő fenti okfejtés számos nehézségétől eltekintünk 
is, az előző mondat utolsó két szava miatt a hipotetikus frekventista értelmezés mel-
lett a PP-hez mégsem adható meg Dutch book-érv. Miért nem?
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Tegyük fel, hogy a valószínűség olyan kauzális hajlam, amely egy esemény hosszú 
távú frekvenciáját határozza meg, mégpedig a fenti módon: a valószínűség és a frek-
vencia nem lesz egyenlő minden esetben, de az eltérést mutató sorozatok (lehetséges 
világok) P valószínűsége 0. Így tehát azért racionális az esemény objektív valószínű-
ségére fogadni, mert az majdnem mindig megegyezik a frekvenciával, vagyis majd-
nem soha nem fogunk veszíteni. 

Az érvelés meggyőzőnek tűnik, azonban körben forgó. Az eredeti kérdés ugyanis az volt, 
hogy a PP racionális stratégiát kínál-e fogadási helyzetekben. Erre a kérdésre most azt a 
választ kaptuk, hogy igen, nagy P valószínűséggel. De a kérdés éppen az, hogy miért raci-
onális a szubjektív valószínűségeket az objektív valószínűséghez szabni, azaz miért érde-
mes olyan stratégiát választani, amelyik nagy P valószínűséggel beválik. A Dutch book-
érvre építő érv tehát csak akkor áll meg, ha másodfokon feltételezzük a PP-t.

Így tehát sem az aktuális, sem a hipotetikus frekventizmus nem képes a PP Dutch 
book-védelmére. Az első azért nem, mert túl szorosra zárja az objektív valószínű-
ség és a relatív gyakoriság közötti viszonyt, és így kiüresíti az elvet, a második pedig 
azért nem, mert az objektív valószínűség és a relatív gyakoriság közötti viszonyt csak 
újabb objektív valószínűség bevezetésével képes meghatározni, ami körkörössé teszi 
a Dutch book-érvet.

Kínálkozik azonban egy harmadik lehetőség is. Az objektív valószínűséget ne azono-
sítsuk a relatív gyakorisággal, és ne létesítsünk közöttük valószínűségi jellegű megfelel-
tetést se. Ez Lewis útja az objektív valószínűség BSA-analízisével. Mint említettük, Lewis 
értelmezésében az illeszkedés frekventista szempontja csak egy azok között a versengő 
szempontok között, amelyek együttesen a legjobb rendszert és így az objektív valószínű-
séget definiálják. Az objektív valószínűségek a legjobb rendszerben távol kerülhetnek a 
frekvenciától, ha azt az egyszerűség és az informativitás megfelelő módon kompenzál-
ja. Ha azonban ez a helyzet, akkor az objektív valószínűséghez szabni a szubjektív való-
színűségeket nem lesz racionális stratégia, hiszen az objektív valószínűség a frekvenci-
ának fogadási nyereségben realizálódó értékén kívül más szempontoktól is függ. Ha a 
PP-t Dutch book-érvvel kívánjuk védeni, Lewis értelmezése eleve kiesik a játékból. 

KONKLÚZIÓ

David Lewis Principal Principle-je jelentős szerepet tölt be mind Lewis metafizikájá-
ban, mivel komoly kihívást jelent Lewis hume-iánus programja számára, mind pedig 
az ún. objektív bayesianizmusban, amely a korai bayesianizmustól eltérően elfogad-
ja az objektív valószínűség létét, és az objektív és szubjektív valószínűséget a PP 
vagy hasonló valószínűségi koordinációs elvek segítségével kívánja összekapcsol-
ni. A bayesiánus elvek racionalitásának standard igazolási módja a Dutch book-argu-
mentumokra való hivatkozás. Az argumentumokkal szemben számos kifogás emelhe-
tő, amelyekről itt nem ejtettünk szót. Ehelyett azt kívántuk megmutatni, hogy még ha 
elfogadjuk is a Dutch book-érveket mint racionalitási kritériumot, a Principal Principle 
még akkor sem lesz racionalitási elv, mivel az objektív valószínűség semmilyen interp-
retációja mellett sem védhető Dutch book-argumentummal. 

Szabó Gábor � Lewis, valószínűség, Principal Principle
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Kovács János

Kontextuális kétdimenziós szemantika

BEVEZETÉS – KONTEXTUS KETTŐS SZEREPBEN

Nyelvhasználatunk egyik alapvető sajátossága, hogy a nyelvi megnyilatkozás kereté-
ül szolgáló kontextus egy további szerepben, a megnyilatkozás tárgyaként is előfor-
dulhat. Egy adott helyen beszélhetünk például más helyekről, egy adott időpillanatban 
más időpillanatokról, egy adott lehetséges világban más lehetséges világokról.

A kontextus e kettős szerepét tekinthetjük az utóbbi időben egyre nagyobb teret 
kapó kétdimenziós szemantikai vizsgálódások egyik legfontosabb kiindulópontjának. 
A kétdimezionalitás ilyesfajta kontextuális megközelítésével találkozhatunk többek 
között David Lewis, Robert Stalnaker, David Kaplan munkáiban. Előadásomban egy 
olyan formális rendszert vázolok, amelyben lehetőség van kontextusok kettős szere-
pének modellálására, megvizsgálom továbbá, hogy miként rekonstruálhatók Kripke 
Megnevezés és szükségszerűség című művében megfogalmazott gondolatai e rend-
szer keretein belül (KRIPKE 2007). 

MEREV ÉS REFERENCIÁLISAN KÖTÖTT JELÖLŐK

A kontextus kettős szerepéből adódóan a merev jelölők kripkei definíciója (miszerint 
merev jelölők azok a kifejezések, amelyek minden lehetséges világban ugyanazt a tár-
gyat jelölik), akárcsak a carnapi intenzió fogalma (mely szerint az intenzió egy olyan 
függvény, amely minden lehetséges világhoz hozzárendeli a kifejezés extenzióját) ket-
tős értelmet nyer. A fenti definíciókban szereplő lehetséges világokra ugyanis tekinthe-
tünk mint a nyelvhasználat szempontjából aktuálisnak számító kontextusokra, továb-
bá mint olyan (aktuális vagy tényellentétes) helyzetekre, amelyekről egy adott nyelvi 
megnyilatkozás szól. 

A referenciának a kontextustól való kettős függését tanulságos lehet először néhány 
temporális, illetve lokális példán szemléltetni. Tekintsük a következő mondatokat:

(1) Németország kancellárja Angela Merkel. 
(2) A polgármester megnyitja a kiállítást.
Úgy (1), mint (2) a megnyilatkozás szempontjából aktuálisnak számító kontextus-

ról szól, ezen mondatok használata során tehát a megnyilatkozás helyszínéül és 
tárgyául szolgáló kontextus egybeesik. 

Változtassuk meg a fenti kijelentésekben az aktuálisnak tekintett kontextus egy-egy 
vonását: (1) esetében a kontextus idejét, (2) esetében a helyszínét:

(3) 1989-ben Németország kancellárja Angela Merkel volt.
(4) Párizsban a polgármester megnyitja a kiállítást.
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Ez esetben a (3)-ban szereplő „Németország kancellárja” leírás referenciája eltér 
az (1)-beli referenciájától, szemben az „Angela Merkel” névvel, amely ugyanazt jelöli 
(3)-ban, mint az (1)-ben. Kripke terminológiáját kissé átalakítva azt mondhatjuk, az 
Angela Merkel név – szemben a „Németország kancellárja” leírással – temporális érte-
lemben merev, azaz ugyanazt az individuumot jelöli múltról és jövőről szóló kijelenté-
sekben, mint a jelenről szólókban. Hasonló értelemben beszélhetünk lokális értelem-
ben merev, illetve nemmerev jelölőkről: a (2)-ben szereplő „a polgármester” határozott 
leírás például lokális értelemben nemmerev, eltérő individuumot jelöl a (2)-es, a meg-
nyilatkozás szempontjából aktuálisnak tekintett kontextusról szóló kijelentésben, mint 
az aktuálistól eltérő helyszínről szóló (4)-ben.

A fentiektől eltérő nyelvi jelenség figyelhető meg, amennyiben referenciának a meg-
nyilatkozás helyszínéül szolgáló kontextustól való függését vizsgáljuk. Az 

(5) 1989-ben Németország jelenlegi kancellárja NDK állampolgár volt.
kijelentésben a „Németország jelenlegi kancellárja” leírás ugyanazt az individuumot 

jelöli, mint (1)-ben, tehát (temporális értelemben) merev. A leírás referenciája azonban 
a megnyilatkozás szempontjából aktuálisnak számító kontextus megváltozásával maga 
is megváltozhat. Jelen időpillanatban kimondva a leírás Angela Merkelt jelöli, 6 évvel 
ezelőtt Gerhard Schrödert, míg 1989-ben Helmuth Kohl kancellárt jelölte vele haszná-
lója. Úgy tűnik tehát, hogy a „Németország jelenlegi kancellárja” temporálisan merev 
leírás referenciája eltérő időpontokban használva eltérő referenciával bír. Nevezzük 
temporális értelemben referenciálisan kötöttnek azokat a kifejezéseket, amelyeknek 
referenciája nem függ a nyelvhasználat szempontjából aktuálisnak tekintett kontextus 
idejétől, referenciálisan szabadnak azokat a kifejezéseket, amelyekre ez nem áll. Fontos 
látnunk, hogy a merev jelölés és a referenciális kötöttség kérdése egymástól független, 
vannak kifejezéseink, amelyek merevek és referenciálisan kötöttek („Angela Merkel”), 
merevek és referenciálisan nemkötöttek („Németország jelenlegi kancellárja”), se nem 
merevek, se nem kötöttek referenciálisan („Németország kancellárja”).

Hasonlóképp beszélhetünk merev és referenciálisan kötött jelölőkről abban az eset-
ben is, ha a kontextus szerepét lehetséges világok töltik be. Így például „az a férfi, aki 
aktuálisan Platón leghíresebb tanítványa volt” határozott leírás merev (ugyanazt a sze-
mélyt jelöli tényellentétes helyzetekről szóló kijelentésekben, mint az aktuális világról 
szólókban), ugyanakkor referenciálisan nemkötött: különböző lehetséges világokban 
használva más és más individuumot jelöl. (A továbbiakban korlátozzuk a „merev”, illetve 
a „referenciálisan kötött” terminusok használatát arra az esetre, amikor a kontextusok 
szerepét lehetséges világok töltik be.) A merev jelölés kérdése a fentiek szerint ahhoz 
kapcsolódik, hogy a kijelentés tárgyául szolgáló kontextus megváltozása esetén miként 
változik meg egy kifejezés referenciája, következésképp csak egy olyan nyelv kapcsán 
vethető fel, amely az aktuálistól eltérő kontextus leírására is tartalmaz eszközöket.

A merev és referenciálisan kötött jelölő fogalmának mondatokra való kiterjesztése 
az apodikticitás két fajtáját eredményezi. Nevezzünk egy kijelentést metafizikai érte-
lemben apodiktikusnak, ha tetszőleges tényellentétes helyzet vonatkozásában ugyan-
azzal az igazságértékkel rendelkezik, mint az aktuális világ vonatkozásában. Ameny-
nyiben ez az igazságérték az igaz, akkor metafizikai szükségszerűségről, ellenkező 
esetben metafizikai lehetetlenségről beszélhetünk. Egy kijelentés episztemikus érte-
lemben apodiktikus, ha minden lehetséges világban (mint a megnyilatkozás szem-
pontjából aktuálisnak számító kontextusban) ugyanazzal az igazságértékkel rendel-
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kezik. Ha minden kontextusban igaz, akkor episztemikusan szükségszerű, egyéb-
ként episztemikusan lehetetlen.

A K2D RENDSZER

A továbbiakban egy olyan formális rendszert (nevezzük „K2D” rendszernek) ismerte-
tek, amely lehetővé teszi a kontextusok fent vázolt kettős szerepének reprezentálását. 
E rendszerben egyszerre van lehetőségünk az aktuálisnak tekintett kontextus meta-
nyelvi, valamint a megnyilatkozás tárgyát képező kontextus tárgynyelvi megjeleníté-
sére. (Az egyszerűség kedvéért a lehetséges kontextusok szerepében csak és kizá-
rólag lehetséges világokat engedünk meg.)

A K2D nyelve az elsőrendű logikában szokásos szintaktikai elemeken túl az aláb-
bi elemeket tartalmazza: 

–  A „:” lehetséges világ operátort, valamint a lehetséges világok tárgynyelvi meg-
nevezésére szolgáló konstansokat és változókat (WorldName, illetve WorldVar ele-
meit). Így amennyiben k egy lehetséges világot jelölő terminus (k ∈ WorldTerm), A 
pedig egy formula, úgy ’[k:A]’ szemléletes jelentése: a k világban A. 

–  Az episztemikus lehetőség kifejezésére szolgáló „M” operátort. ’MA’ jelentése 
tehát: episztemikusan lehetséges, hogy A. 

–  A mindenkori aktuális világra referáló „@” indexikus kifejezést, továbbá a határo-
zott leírások képzésére szolgáló „I” deskriptort. Az ’[@:A]’ szemléletes jelentése 
eszerint: az aktuális világban A; az ’Ix[@:A]’ jelentése pedig: az az x, amely aktu-
álisan A.

–  Az elérhetőségi reláció tárgynyelvi kifejezésére szolgáló E predikátumot. Ez a pre-
dikátum szemléletes tartalma szerint a lehetséges világok halmazán belül kivá-
lasztja azokat a lehetséges világokat, amelyek egy adott aktuális világot feltéte-
lezve metafizikailag lehetségesek.

Úgy a nevek, mint a predikátumok esetében megkülönböztetünk referenciálisan kötött 
és referenciálisan szabad kifejezéseket. Nevek esetén az előbbieket az EntName, utób-
biakat EntName* halmaz tartalmazza. Predikátumok esetén a Coni (i∈N) tartalmazza 
a referenciálisan kötött és merev, Coni* (i∈N) a referenciálisan szabad és merev, Coni

D 
(i∈N) a referenciálisan szabad és nem merev i argumentumú predikátumokat. A terminu-
sok és formulák induktív definíciója megengedi a lehetséges világ operátor tetszőleges 
mélységű beágyazását: ha A formula és k1, k2 ∈ WorldTerm, akkor ’[k1:A]’ is formula, s 
így ’[k2:[k1:A]]’ is formula. A metafizikai szükségszerűség, illetve a metafizikai lehetőség 
kifejezésére szolgáló „□” és „◊” jeleket a későbbiekben definiáljuk.

A K2D rendszer nyelvének egy interpretációján az Ip = <W, R, U, Θ, d, ρ> hatost ért-
jük, ahol

1. W ⊆{wi/i∈N} nem üres halmaz,
2. R ⊆ W×W,
3. U ≠ φ, 
4. Θ = {U},
5. d az W halmazon értelmezett függvény, ha w ∈ W, d(w) ⊆ U,
6. ρ a Con halmazon értelmezett függvény, a következő feltételekkel:

– ha c ∈ EntName, akkor ρ(c) ∈ U,
– ha c ∈ EntName* és w ∈ W , akkor ρ(c)(w) ∈ U,
– ha P ∈ Conn, akkor ρ(P) ⊆ Un,

Konferencia

Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   213Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   213 2011.07.14.   12:31:242011.07.14.   12:31:24



214

– ha P ∈ Conn* ∪ Conn 
D és w ∈ W, akkor ρ(P)(w) ⊆ Un,

– ha k ∈ WorldName, akkor ρ(k) ∈ W.

A nyelv változóinak értékelésén azt az EntVar ∪ WorldWar halmazon értelmezett v 
függvényt értjük, amelyre teljesül: ha x ∈ EntVar, akkor v(x) ∈ U, és ha i ∈ WorldVar, 
akkor v(i) ∈ W.

SZEMANTIKAI SZABÁLYOK

Jelölje |A|lpvw az A kifejezés értékét az Ip interpretációra támaszkodó v értékelés mel-
lett a w világban. A w metanyelvi jel jelöli a megnyilatkozás szempontjából aktuális-
nak tekintett világot. 

  1.  Ha x ∈ EntVar, akkor |x|lpvw =v(x). 
  2. Ha c ∈ EntName, akkor |c|lpvw= ρ(c).
  3. Ha c ∈ EntName*, akkor |c|lpvw= ρ(c)(w).
  4. Ha i ∈ WorldVar, akkor |i|lpvw= v(i).
  5. Ha k ∈ WorldName, akkor |k|lpvw= ρ(w).
  6. |@|lpvw= w
  7.  |E(k)|lpvw=1, ha |k|lpvw R w, 0 más esetben.
  8. Ha P ∈ Conn, t1, …, tn ∈ Term, akkor 

  P|(t1)...(tn)|
lp
vw= { 1, ha |t1|

lp
vw  ≠ Θ,..., (tn)|

lp
vw ≠ Θ, és < |t1|

lp
vw,..., (tn)|

lp
vw>∈ ρ(P),

                                  0 egyébként.

  9. Ha P ∈ Conn* ∪ Conn
D, t1, …, tn ∈ Term, akkor 

  P|(t1)...(tn)|
lp
vw= { 1, ha |t1|

lp
vw  ≠ Θ,... (tn)|

lp
vw ≠ Θ, és < |t1|

lp
vw,..., (tn)|

lp
vw>∈ ρ(P)(w),

                                  0 egyébként.

10. Ha t1, t2 ∈ Term, akkor
   |t1...t2|

lp
vw= 1, ha |t1|

lp
vw ≠ Θ, |t2|

lp
vw ≠ Θ, és |t1|

lp
vw = |t2|

lp
vw, más esetben 0.

11. Ha x ∈ EntVar, A ∈ Form, akkor:
     |∃xA|lpvw= 1, ha van olyan u ∈ d(w), hogy |A|lpvw[x:u]w  =1, 0 egyébként.

12. Ha x ∈ Var, A ∈ Form, és
   {u: u ∈ d(w), és |A|lpvw[x:u]w  =1} = {u0},
     akkor |Ix(A) lp

vw = u0, máskor pedig |Ix(A) lp
vw = Θ.

13. Ha A ∈ Form, i ∈ WorldVar, akkor
     |∃xiA|lpvw= 1, ha van olyan w1 ∈ W, hogy |A|lpv[i:w1],w = 1, 0 egyébként.

14. Ha A ∈ Form
     |MA|lpvw= 1, ha van olyan w1 ∈ W, hogy |A|lpv,w1 

= 1, 0 más esetben.
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15. Ha k ∈ WorldTerm, A ∈ Form, akkor |k:A|lpvw = ||k:A||lpvw, ha wR|k|lpvw, |k:A|lpvw = 0         
           egyébként.

16. Ha k ∈ WorldTerm, t ∈ Term, akkor |k:t|lpvw = ||k:t||lpvw.

A 15. és a 16. pontban szereplő  ||k: A||lpvw és ||k:t||lpvw értéket az alábbi induktív sza-
bályok határozzák meg:

 a) Ha x ∈ EntVar, akkor = ||k:x||lpvw = |x||lpvw.

 b) Ha c ∈ EntName ∪ EntName*, akkor ||k:c||lpvw = |c||lpvw.

 c) Ha P ∈ Conn, t1, …, tn ∈ Term, akkor 

      ||k:P|(t1),...,(tn)||
lp
vw= { 1, ha ||k:t1||

lp
vw  ≠ Θ,..., ||k:tn||

lp
vw ≠ Θ, és < ||k:t1||

lp
vw,..., ||k:t1||

lp
vw>∈ ρ(P),

                                          0 egyébként.

 d) Ha P ∈ Con*n, t1, …, tn ∈ Term, akkor

      ||k:P|(t1),...,(tn)||
lp
vw= { 1, ha ||k:t1||

lp
vw  ≠ Θ,...,||k:tn||

lp
vw ≠ Θ, és < ||k:t1||

lp
vw,...,||k:tn||

lp
vw>∈ ρ(P,W),

                                         0 egyébként.

 e) Ha P ∈ ConD
n, t1, …, tn ∈ Term, akkor

      ||k:P|(t1),...,(tn)||
lp
vw= { 1, ha ||k:t1||

lp
vw  ≠ Θ,...,||k:tn||

lp
vw ≠ Θ, és < ||k:t1||

lp
vw,...,||k:tn||

lp
vw>∈ ρ(P, |k|lpvw),

                                        0, egyébként.

 f) Ha t1, t2 ∈ Term, akkor
      ||k:(t1=t2)||

lp
vw= 1, ha ||k:t1||

lp
vw  ≠ Θ, és ||k:t2||

lp
vw ≠ Θ, és ||k:t1||

lp
vw = ||k:t2||

lp
vw, 0 más esetben.

 g) ||k:E(k1)||
lp
vw = 1, ha , |k|lpvwR|k1|

lp
vw 0 más esetben.

 h) Ha A, B ∈ Form, akkor
      ||k :~ A||lpvw = 1, ha ||k : A||lpvw = 0,1 más esetben;
      ||k : (A ⊃ B)||lpvw = 0, ha ||k : A||lpvw = 1, és ||k : B||lpvw = 0, 1 egyébként.

 i) Ha x ∈ EntVar, A ∈ Form, akkor
      ||k : ∃xA|lpvw= 1, ha van olyan u ∈ d(|k|lpvw), hogy ||k : A||lpv[x:u],w = 1, máskor pedig 0.

      (’v[x:u]’ jelöli azt az értékelést, amely legfeljebb abban tér el v-től, hogy az x ∈ 
EntVar változóhoz az u∈U értéket rendeli)

 j) Ha A ∈ Form, i ∈ WorldVar, akkor
      ||k : ∃iA|lpvw= 1, ha van olyan w1 ∈ W, hogy ||k : A||lpv[i:w1],w = 1, 0 egyébként.

 k) Ha A ∈ Form∪Term, k1 ∈ WorldTerm 
      ||k : [k1 : A]||lpvw= ||k1 : A||lpvw.

 l) Ha A ∈ Form
      ||k : MA||lpvw = |M[k : A]|lpvw.
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m) Ha A ∈ Form, x∈EntVar, és
 {u0} = {u: u∈ d(|k|Ip

vw), és ||k:A||Ip
v[x:u],w = 1},

 akkor ||k : Ix(A)||lpvw= u0, máskor pedig ||k : Ix(A)||lpvw= Θ.

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A K2D RENDSZERREL KAPCSOLATBAN

1. Egy A kifejezés merev, ha tetszőleges w∈W és k∈WorldTerm esetén |k : A|lpvw =  
|A|lpvw vagy |k : A|lpvw = Θ teljesül. A fentiek alapján merev jelölők a nevek, a változók, a 
[k:A] formájú kifejezések, továbbá a |x[k:A] formájú leírások (speciálisan az |x[@:A] 
leírás). Merevek továbbá a merev terminusok felhasználásával képzett azonossági állí-
tások, a Coni, Con*i elemeiből és merev terminusokból képzett formulák.

2. Egy kifejezés referenciálisan kötött, ha tetszőleges w1 és w2 világra: |A|lpvw1
 = |A|lpvw2

. 
Referenciálisan kötöttek ezek szerint az EntName és a Var elemei, továbbá – ha pre-
dikátumokra is értelmezzük a | |lpvw1

 függvényt – a Coni (i∈N) elemei.
3. Az episztemikus lehetőség „M” jele mellé bevezethető az episztemikus szük-

ségszerűséget kifejező „N” jel a következő definícióval: NA =df ~M~A. Ez utóbbi jel az 
aprioricitás egy lehetséges modelljét nyújtja számunkra, amennyiben a priorinak tart-
juk azokat a kijelentéseket, amelyek minden körülmények között igazak.

A szemantikai szabályok következményeként episztemikusan szükségszerűek a 
következő kijelentések: 
�  t1 = t2, ha t1 és t2 ∈ EntName
�  P(t1)…(tn), ha t1,…,tn ∈ EntName és P ∈ Conn 
�  ∃x∀y(F(y)≡(x=y)) ⊃ (IxF(x)=Ix@F(x))
�  [@:A]≡A
4. A metafizikai szükségszerűség, valamint metafizikai lehetőség kontextuális defi-

níciói a következőképp adhatók meg:
□A =df ∀i(E(i) ⊃ [i:A]), ahol i-nek nincs szabad előfordulása A-ban
◊A = df ’∃i(E(i) &[i:A])’, ahol i-nek nincs szabad előfordulása A-ban
Mindezek alapján, amennyiben igazak, metafizikailag szükségszerűek a követke-

ző kijelentések:
�  t1 = t2, ha t1 és t2 merev terminusok
�  P(t1)…(tn), ha t1,…,tn merev terminusok és P ∈ Conn 
�  @:A
�  P = Q, ha P, Q ∈ Conn ∪ Con*n és értelmezzük a predikátumok közötti azonossá-

gi állításokat.
5. A K2D rendszerben rekonstruálható Kripke a priori kontingensre, illetve a posteriori 

szükségszerűre adott példáinak java része. Így például a priori kontingens a 3. pont-
ban található ’∃x∀y(F(y)≡(x=y)) ⊃ (IxF(x)=Ix@F(x))’ és ’[@:A]≡A’ formula. 

A jelentés egy olyan fogalma esetén, amely szerint a jelentés ismerete a nyelvi kom-
petenciának a feltétele, egy tulajdonnév jelentéséhez nem tartozik hozzá a név referen-
ciája. (Feltehetően semmit nem kell tudnunk egy tulajdonnév kompetens használatához 
azon kívül, hogy felismerjük azt, hogy név, továbbá tisztában vagyunk a tulajdonne-
vek általános szintaktikai és szemantikai jellemzőivel.) Ez esetben a természetes nyelv 
tulajdonnevei referenciálisan szabadok (jóllehet továbbra is merevek), így K2D rend-
szerbeli megfelelőiknek az EntName* elemeit tekinthetjük. Amennyiben pedig he, pho 
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∈ EntName*, a ’he = pho’ formula episztemikusan esetleges (azaz a posteriori) és szük-
ségszerű egy olyan világban mint aktuális kontextusban, amelyben igaz.

A természetes fajtaneveket tartalmazó tudományos azonosítási állítások esetén 
hasonló megfontolások érvényesek. Egy a nyelvi kompetenciához kapcsolódó jelen-
tésfogalom mellett a természetes fajtanevek referenciálisan szabad, ugyanakkor merev 
jelölők. Eszerint a természetes fajtanevek K2D-beli reprezentálására Con*n (n∈N) 
tűnnek alkalmasnak, P, Q ∈ Con*n esetén pedig teljesül, hogy ’P = Q’ episztemikusan 
esetleges és szükségszerű. Valamivel bonyolultabb a helyzet természetes fajtaneve-
ket tartalmazó univerzális bikondicionálisok esetében. Lehetséges ugyanis, hogy a 
’∀x(P(x)≡Q(x))’ (P, Q ∈ Con*n) formula igaz az aktuális világban, azonban úgy P, mint Q 
terjedelmében előfordulhatnak olyan individuumok, amelyek nem léteznek az aktuális 
világban, ugyanakkor nem elemei a két terjedelem metszetének. Ez esetben megad-
ható olyan k tényellentétes helyzet, amelyre ’k:∀x(P(x)≡Q(x))’ hamis lesz. Ez a problé-
ma azonban orvosolható azáltal, hogy az univerzális kvantort nem adott világban léte-
ző individuumok, hanem az összes létező individuum felett értelmezzük.1 

6. Végezetül szeretnék pár szót szólni azzal kapcsolatban, hogy a fent bemutatott 
szemantikai rendszert alapul véve milyen összefüggések tárhatók fel elgondolható-
ság, lehetőség és a világ tényleges metafizikai szerkezete között. A K2D-ben érvé-
nyesek a következő formulák:

6.1. M(a≠b) ⊃ (a≠b), ha a, b ∈ EntName 
6.2. M(P≠Q) ⊃ (P≠Q), ha P, Q ∈ Coni, (i∈N)

Látható, hogy (a ≠ b), illetve (P ≠ Q) elgondolhatóságából az esetben lehet (a ≠ b)-re, 
illetve (P≠Q)-ra következtetni, ha az azonosságjel két oldalán szereplő kifejezések 
referenciálisan kötöttek. Amennyiben Kripke deskriptivizmussal szembeni érveiből azt 
a következtetést vonjuk le, hogy bizonyos kifejezések esetében a referencia a jelen-
tés részét képezi, következésképp e kifejezések referenciálisan kötöttek, 6.1. és 6.2. 
felhasználható a célból, hogy az elgondolhatóságból a valóság természetére követ-
keztessünk. Ez esetben azonban problémát jelent, hogy a hétköznapi nyelvhaszná-
ló általában nem rendelkezik a kifejezések puszta referenciájának ismeretével, így 
nem rendelkezik kritériummal annak eldöntésére sem, hogy mely azonossági állítá-
sok elgondolhatók, és melyek nem.

Amennyiben a jelentés egy olyan fogalmát tartjuk szem előtt, amely szerint a jelentés 
ismerete a nyelvi kompetencia feltétele, a kompetens nyelvhasználó képes különbsé-
get tenni elgondolható és nemelgondolható kijelentések között. Ez esetben azonban az 
azonosságjel két oldalán szereplő kifejezések nem általában kötöttek referenciálisan, 
így 6.1. és 6.2. nem alkalmazható. Kivételt képezhetnek olyan kifejezések, amelyek 
esetén a nyelvi kompetenciának a referencia ismerete a feltétele, e kifejezések ugyan-
is referenciálisan kötöttek lennének. Úgy tűnik, Kripke test-elme azonossági tézissel 
szemben megfogalmazott érvében szereplő terminusok közül a „fájdalom” valóban 
ilyen, a „C-rostok ingerlése” terminus esetében azonban ez felettébb kétséges, jólle-
het egyáltalán nem reménytelen vállalkozás amellett érvelni, hogy a tudományok elmé-
leti terminusai szintén kötöttek referenciálisan (WRIGHT 2002).

 1  Mario Gómez-Torrente Rigidity and Essentiality című tanulmányában amellett érvel, hogy a kvantifikáció lehet-
séges individuumok feletti értelmezése összhangban áll Kripke Megnevezés és szükségszerűségben kifej-
tett álláspontjával, s így a ’∀x(P(x)≡Q(x))’ (P, Q ∈ Con*n) formula valóban a kripkei a posteriori szükségsze-
rű egy példája.
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Az elgondolhatóságból a lehetőségre való következtetést lehetővé tévő 
6.3. M(P≠Q) ⊃ ◊(P≠Q) 
formula nem érvényes K2D-ben. E formula érvényessége még az esetben sem áll 

fenn, ha P és Q olyan predikátumok, amelyek aktuális és tényellentétes világok vonat-
kozásában értelmezett intenziója megegyezik (azaz, ha P, Q ∈ Coni ∪ Coni

D). Rend-
szerünkben ugyanis az elérhetőségi reláció bevezetésével lehetőségünk van különbsé-
get tenni a metafizikailag lehetséges és metafizikailag lehetetlen világok között, ahol is 
ez a különbségtétel nem a tényellentétes helyzetek leírásának szemantikájából adódik, 
hanem valódi metafizikai lehetőséget és lehetetlenséget jelent (CHALMERS 1996).2 Annak, 
aki a materializmus tagadásához a 6.3. formulát kívánja felhasználni, feltételeznie kell 
egyrészt, hogy a formulában szereplő P és Q predikátumok szemantikailag semlege-
sek, azaz ugyanúgy viselkednek aktuálisként felfogott világok, mint tényellentétes vilá-
gok vonatkozásában, másrészt, hogy az elérhetőségi reláció maximális, azaz tetsző-
leges világ elérhető tetszőleges világból.

Számos olyan további kérdés vethető fel a fent bemutatott rendszer filozófiai vonat-
kozásaival kapcsolatban, amelyekre jelen tanulmány keretei között nincs mód kitér-
ni, de amelyek mindenképpen megérnének egy alaposabb elemzést. Ilyen például 
az episztemikus és metafizikai modális operátorok hatókörének keresztezésével elő-
álló kontextusok viselkedésének kérdése (SOAMES 2005),3 továbbá az episztemikus 
dimenzió esetleges strukturálásának lehetősége egy episztemikus elérhetőségi relá-
ció bevezetésével.
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