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Esszerüen nem tagadható igazságok

Az ismeret végsőmegalapozásának problémája
és ennekjelentősége

Afilozófia,mivel a valóság teljessége a tárgya, alapvetöen kritikusbeállítottságú.Azaz nem
vehet át semmit máshonnan anélkül, hogy meg ne vizsgálná a mellette szóló érveket. Ez
következik abból, hogy számára, mivel a valóságegészének megértésére törekszikés mivel
a valóság egészén kívül nincsen semmi más, tulajdonképpen nem létezik egy "máshon
nan", Afilozófus nem fogadhat el tehát egyetlenegy állítást sem pusztán a hagyomány, az
általános közmeggyőződés,egy részlettudományos eredmény, vagy bánnifajta tekintély
alapján, hanem minden esetben tudni akaIja az okokat, melyek megalapozzák egy állítás,
egy kijelenés igaz voltát. Az érvelés, az okok megadása, melyek egy állítás érvényességét
alátámaszlják, azonban megint csak állítások fonn~ában történik, melyek a maguk ré
széről újra megalapozásra szorulnak. Vagyis ha egyszer elfogadtuk azt a követelményt,
hogy semmiféle állítást sem fogadunk ellátatlanuI, hanem meg akarjuk okolni, miért is
kell elfogadnunk, akkor előbb-utöbbszükségszerűenfelmerül a kérdés: léteznek-e olyan
állítások, melyek nem szorulnak további megalapozásra, melyek tehát önmaguk által va
lamiképpen végérvényesen megalapozottak.

Az persze nyilvánvaló, hogy az ismereteink igaz voltának végső alapjait megadni
akaró ilyen állítások nem lehetnek csak ténymegállapítások. Az egyszerű hivatkozás
egy itt és most észlelt és éppen ezért kétségbevonhatatlannak mutatkozó tényre (pl.
arra, hogy most ezt a cikket írom, ill. olvasom), nem ol<lja meg végérvényesen az isme:
ret megalapozásának problémáját (noha fontos kiinduIópontot szolgáltat hozzá), mivel
az észlelt valósággal, illetve az észleléssel kapcsolatban mindig felmerül egyrészt a
kérdés: honnan tudom, hogy észlelésemben nem csal6dom-e? másrészt: mi a garanci
ám arra nézve, hogy észlelő megismerésem szükségszerűenolyan, amilyen? Ha tehát
végérvényesen meg akarjuk alapozni megismerésünk megbízható voltát, akkor az
egyedi észlelésen túlmenve el kell jutnunk szükségszerűés általános érvényü felisme
résekhez, azaz olyan kijelentésekhez, melyek nem lehetnek mások, melyek tehát to
vábbi bizonyításra nem szorulnak, melyek nyilvánvalóak, melyek önmagukat igazol
ják, melyeket ésszerűen nem lehet tagadni.

De rendelkezésünkre állnak-e ilyen felismerések, ilyen állítások?
- A ma elismert filozófiai iskolák szinte kivétel nélkül taga<lják ezt, vagy leg

alábbis erősen megkérdöjelezik ennek lehetőségét. Ismereteinknek a gyakorlati élethez
szükséges megbízhatóságát általában nem vonják ugyan kétségbe, de ez a megbízha
tóság, véleményük szerint, csak arra vonatkozik, amit tapasztalatilag újra és 4jra elle
nőrizni lehet. A felfogás, hogy vannak általános érvényű, változhatatlan, szükségszerü
felismerések és ezeknek megfelelő állítások, a legtöbb mai gondolkodó szemében naiv
ságnak vagy nagyzási hóbortnak számít. Ebben a perspektívában persze már ennek
számít a filozófia hagyományos igénye is, mely szerint illetékessége kiterjed a valóság
egészére. Ezért a mai filozófusok közül sokan le is mondanak erről az igényről, és hogy
a különbözö tudományok múvelői előtt igazolják léljogosuItságukat, maguk is kizárólag
:részletkérdések tisztázására szorítkoznak. El kell ismerni, hogy ez a magatartás teljesen
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következetes, ha elvileg lehetetlen ismereteink és cselekvésünk végső ala'p,jait megbíz
hatö módon megadni.

Érdemes azonban tudatosítanunk a magunk számára ennek következményeit. Ha
ugyanis elvileg ki van zárva, hogy a végső alapok kérdését tisztázni twljuk, akkor tu
lajdonképpen semmire nézve sincs megalapozott bizonyosságunk. Ebben az esetben
azonban még az is igen kérdéses, szö lehet-e megalapozott valőseínüségröl.Ez ugyanis
csak akkor állhat feno, ha maga a valöszínűség nem csak valószínű, hanem bizonyos.
A megalapozott bizonyosság elérhetetlensége ismeretelméletileg azt jelenti, hogy vég
eredményben minden tudásunk "a levegőben 16g". A praktikus filozófia, az etika szem
ponljából ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy cselekvésünk normái ésszerűen
nem alapozhatók meg.

Mindennek következménye egy szkeptikus vagy irracionális magatartás.

A végső megalapozás hagyományos érve:
a retorzív argumentáció

Ha ki akaJjuk kerülni az általános relativizmust, mely vagy szkepticizmushoz vagy irra
cionalizmushoz vezet, meg kell tudnunk mutatni, hogy vannak olyan általános érvényű

állítások, melyek ugyan nem bizonyíthatók, de nem is szorulnak bizonyításra, mivel (egy
a következökben még pontosabban meghatározand6 értelemben) önmagukat igazolják.
Ezek az állítások nem bizonyíthatók a sz6 szeros értelmében, amennyiben bizonyításon a
szigorú logikai levezetést éI1jük, mivel annyira alapvetőek,hogy nem lehetőketmég alap
vetőbb állításokbóllevezetni. Ez azonban nemjelenti azt, hogy igaz voltuk nem mutatható
ki. Ez a megalapozás azonban nem állhat csupán abban, hogy kijelenljük: ezek minden
értelmes ember számárabeláthatók, ezek nyilvánvalóak, evidensek. Mertéppen arról van
szó:ki keDtudnunk mutatni, hogyevidencilijuk megalapozott, hogy ésszerűen nem tagadha
tók. - Azt, hogy e további bizonyításra nem szorulóállitásokat nem lepet ésszerűentagadni,
azért kell kihangsúlyoznunk, mivel ésszerűtlenül minden tagadható. Igy odaállhatok az em
berek elé és kijelenthetem: Kérem, vegyék tudomásul, hogy nem létezem Amondat kimond
ható, de sem hallgatöimat, sem magamat errőlnem tudom meggyőzni.

Hogy az ismeret végső megalapozásának feladata megoldható, már Arisztotelész is
tudta, amikor rámutatott a szigorú értelemben vett deduktív bizonyítás és az ún. cáfo
16bizonyítás közötti különbségre, Ez utóbbi abban áll, hogy kimutalja: bizonyos állítá
sok önmagukat cáfolják meg. Így például az, aki tagaqja az ellentmondás elvét, vagy
aki azt állílja, hogy ugyanaz a dolog ugyanabból a szempontból állítható és tagadható,
az ennek az elvnek tagadása által egy meghatározott állásponint foglal el és ezzel 
ha akarja, ha nem - kizáJja ennek ellenkezöjét, vagyis feltételezi az ellentmondás el
vének érvényességét (vö. Metafizika Iv, 4). - De már Platón is ilyen módon cáfolta
meg a befolyásos szofista filozófusnak, Pr6tagorasznak azt a tételét, mely szerint min
den dolognak mértéke az ember. Ezzel az (önmagában még többféleképpen értelmez
hető) állítással ugyanis azt akarta kifejezni Pr6tagorasz, hogy kinek-kinek az létezik,
ami számára látszik, vagyis: egy állítás igazsága teljesen az illető szubjektív vélemé
nyétől függ. Ha azonban ez érvényes volna, akkor ebból következnék, hogy a Pr6tago
rasz által hirdetett alapigazság senki számára, még s~át maga számára sem érvé
nyes. Hiszen alapelve által szükségképpen elismeri, hogy véleménye hamis, amennyi
ben elismeri, hogy azoknak van i.gazuk, akik úgy vélik, hogy neki níncs igaza (vö. The
aithétosz 170---171). - Szent Agosinn pedig azáltal mutatta ki, hogy az általános
szkepszis, a mindenben kételkedés nem lehetséges, hogy felhívta a figyelmet arra,
amit a kételkedönek mindenképpen el kell fogadnia ahhoz, hogy egyáltalán kételked
hessen: "Ki kételkedne abban, hogy él, hogy emlékszik, hogy felfog valamit, hogy akar,
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hogy gondolkodik, hogy ítél? Hiszen ha kételkedik, él; ha kételkedik, emlékszik arra,
aminek alapján kételkedik; ha kételkedik, felfogja, hogy kételkedik; ha kételkedik, meg
akar bizonyosodni valamiről; ha kételkedik, gondolkodik; ha kételkedik, tudja, hogy
valamit nem tud; ha kételkedik, úgy ítél, hogy nem szabad könnyelmúen valamit elfo
gadnia. Mindaz tehát, aki akármiről is kételkedik, az említettekról nem kételkedhet,
mivel, ha ezek nem léteznének, semmiről sem kételkedhetne" (De Trinitate X, 10, 14).

A néhány példán bemutatott és a filozófia történetének késöbbi szakaszaiban is újra
meg lljra elöforduló érvelési mód lényege, hogy rámutat arra: vannak bizonyos állítá
sok, melyek tagadása vagy kétségbevonása szükségszerüen magában foglalja (impli
kálja) elfogadásukat, fuggetlenül attól, hogy az illető ezt elismeri-e vagy sem. Mivel en
nek az érvelésnek válaszjellege van, azért feltételezi, hogy valaki azáltal, hogy valamit
tagadott vagy kétségbe vont, illetve hogy tagadása vagy kétségbevonása által valamit
állított, elkezdte a vitát. Ha nincs valódi vagy legalább feltételezett ellenfél, ez a cáfoló
érvelés nem jöhet létre. Ez az érvelés továbbá nem alkalmazható minden vita eseté
ben, hanem csak akkor, ha olyan állításról van szó, mely foganatosítása által a saját
tartalmát érvényteleníti. Ezekben az esetekben tehát az állítás azáltal cáfolható, hogy
kimutatjuk: az, aki valamit állított, az állítás végrehajtása által szükségszerűenkifeje
zésre juttatott olyasvalamit, ami ellentmond az állítás tartalmának, vagyis annak,
amit az állítás állít.

Mivel ez az érvelési mód az ellenfél állítását ennek állításából kiindulva cáfolja meg,
vagyis mivel azt fordítja ellene, amit ö maga mondott, azért ezt az érvelést sokszor re
torziónak nevezik (a latin "retorquere", visszafordítani igéből), Meg kell azonban je
gyezni, hogy a logika a retorzív érvelés több f~táját ismeri. Az egyik az ún. "ad homi
nem" érvelés, melyben a vitázó az ellenfél állításának téves voltát abból vezeti le, amit
ez kifejezetten elfogadott. A mi esetünkben azonban a kiindulópont nem az, amit a vi
tapartner kifejezetten elismert, hanem az érvelés azt igyekszik kimutatni, hogy az el
lenfélnek, még akkor is, ha ennek egyáltalán nincsen tudatában, állításának ellentétét
eleve el kellett fogadnia ahhoz, hogy állítását mint komolyan vett állítást egyáltalán
elő tw:lja adni. - Egyesek ezt az érvelést transzcendentális érvelésként tartják számon,
mivel az ember értelmi tevékenysége lehetöségi feltételeinek elemzését Immanuel
Kant óta a filozófiában általában így nevezik. Mások azonban inkább transzcenden
tálpragmatikus érvelésl'Ól beszélnek. A "pragmatikus" szó hozzáfüzésével arra hívják
fel a figyelmet, hogy ennek az érvelésnek kiindulópontja nem az ellenfél állításának te
oretikus tartalma, hanem az, ami az állításnak mint komolyan vett tevékenységnek
létrejötte által letagadhatatlanul megnyilvánult a valós világban. Használatos még a
reflexiv érvelés kifejezés is, ami arra mutat rá, hogy ennek az érvelésnek lényege an
nak tudatosítása, hogy az ember bizonyos állítások állítása által kikerülhetetlenül el
lentmond annak, amit állít.

A retorzív érvelés ellen felhozott ellenvetések

Mivel a filozófiábannemigen akad olyan tétel, melyet nem vontak volna kétségbe, azért nem
meglepö, hogyvannak filozófusok, akik mégennek az érvelési módnak érvényességétis meg
kérdőjelezték.Példánakvehe1jjükHansAlbertet,aki az ún. "kritikairaclonalizmusnak"és ezen
belül a "következetes fallibilizmusnak" egyik fO képviselője a Német Szövetségi Köztár
saságban. Szerinte a retorzív érvelésazért nem lehet végső soron meggyözö, ésazértnem ve
zethet el ismereteink végsőmegalapozásához, mivel az az alapgondolata, mely szerint isme
reteink végsőéskétségbe vonhatatlan alapja, amit minden érvelésnél szükségszerüen felté
telezünk, maga is kétségbe vonható. Véleménye szerint már az is kétséges, van-e egyáltalán
olyasvalami, amitnemtudunk nemfeltételezni, és úgyvéli, havalaki állításakapcsán valamit
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feltételez, az csak esetleges tényként kezelendő.A megismeréssel kapcsolatos szükségsze
rQSégkétségbe vonásábanAlbertolymesszire megy,hogy szerinte annaklehetőségesem zár
hatóki,hogyegya miénktölegészenkülönbözökultűrkörbenaz el1entmondás elveéIVénytelen
legyen. Deméghaelfogadnánkis azt,hogy kijelent.éseinkkel kapcsolatbantöbb mindentszük
ségszenien feltéte1ezünk, ebből ezerinte még nem következik, hogy ezeket nem lehetne két
ségbevonni, mivel nézete szerint sohanemzárható ki, hogy ez a szükségszerúségcsupánmeg
ismerőképességünk korIátoltságának következménye (ll Albert, Dei Wissenschaft und die
Fehlbarlreit der Vemunft, Tübingen, 1982, 70. SO).

Mások nem mennek ilyen messzire, de rámutatnak arra, hogy különleges képződ

mény az az önellentmondás, ami akkor áll elő, ha valaki olyasmit tagad kifejezetten,
amit állításnak állítása által feltételeznie kell. Ezt egyébként a retorzív érvelés szószó
lói is elismerik, amennyiben azt az önellentmondást, amiről itt szó van, megkülönböz
tetik a formális logika értelmében vett önellentmondástól. Ez utóbbit az jellemzi, hogy
ugyanazon állításnak két kifejezetten előadott eleme kizáIja egymást. így például ha
valaki kijelenti: Itt és most havazik és nem nem havazik; vagy: Előfordulhatnak tarka
tehenek, melyek nem tarkák. Annak az ellentmondásnak azonban, melyet a retorzió
felfed, más a jellege. A kijelentések: Semmi sem létezik, vagy: Egyáltalában nincsen
igaz állítás; nem tartalmaznak ellentmondást a formális logika értelmében. Ezekben
az esetekben az elletmondás nem a kifejezetten megfogalmazott állításban rejlik, ha
nem az állítás állítása (foganatosítása) által jön létre. Hiszen legalábbis az állítás ma
ga nem semmi, és minden komolyan vett állítás igaznak kell hogy tartsa magát. Ma
gyarázatképpen azt szokták előadni, hogy az, ami egymásnak ellentmond, az egyrészt
az állítás tartalma, másrészt az, amit az ember az állítás állítása által (ahhoz, hogy az
állítás mint állítás egyáltalán létre tudjon jönni) szükségszerüen feltételez. Ez a ma
gyarázat nem téves ugyan, mégsem problémamentes. Feltehető ugyanis a kérdés - és
a retorzív érvelés bírálói ennek nagy jelentőségettulajdonítanak -, miként jöhet létre
egy ellentmondás két szemantikailag (azaz jelentéstanilag) egészen különböző valóság
között. Mert az, amit az állítás kifejezetten mond, és az, amit annak, aki valamit állít,
szükségszerííen - de anélkül, hogy ezt kifejezetten mondaná - feltételeznie kell ah
hoz, hogy állítása mint állítás egyáltalán létrejöhessen, szemantikailag tényleg más sí
kon helyezkedik el. Ezért hangsúlyozzák egyesek, hogy az állítás szükséges, de ki nem
mondott feltételeit először meg kell fogalmazni, mert csak így állapítható meg, hogy
ezzel ellentmondanak az állítás tartalmának. Az állítás létrejötte, ki nem mondott fel
tételeinek áttétele a beszéd síkjára azonban vitathatatlanul hibalehetőségetjelent. A
retorzív érvelés egyes kritikusai erre a hibalehetőségre hivatkozva vonják kétségbe,
hogy ezzel az érveléssel ismereteink végső és kétségbevonhatatlan alapja megadható. Ez
szerintük legalábbis mindaddig bizonytalan marad, amíg állításaink szükséges előfelté

teleinek kérdését egy átfogó elmélet keretében nem tisztáztuk. Ha azonban ez igaz,
akkor az emberi ismeret végső alapjainak tisztázása egy bonyolult elmélet igaz voltá
nak függvénye, és ezzel a megokolással állandóan kétségbevonható.

Minden állítás többet közöl, mint amit kifejezetten mond

Válaszként az ellenvetésekre mindenekelőtttisztáznunk kell, pontosan mi az, amit az ember
állításai, kijelentései által másokkal közöl.Azugyanis magától értetődő, és nem szorul bizo
nyításra,hogyanyelvakommunikációnak,aszemélyekköztikapcsolatmegteremtésénekesz
köze. A beszéd által megérteijük magunkat másokkal, és reagálunk arra, amit mások mon
danakvagy tesznek. A nyelv nemcsak a tárgyilagos közlés eszköze, hanem többféle rendelte
tése van; kifejezhet kérést, ígéretet, elutasítást és hasonlókat. csak a tudomány nyelvére jel
lemző az egyértelmú közlési szándék. Azállítás tartalma az, amit az állítás kifejezetten közöl.
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Ezt elöadva cseréljük ki egymással a világ dolgaira vonatkozó meglátásainkat, ismerete
inket, mintpéldául: Anap süt; KovácsJános megbízható ember;Avízhidrogénbőlésoxigénből
áll.Mivel a tudományosismeretközlésben az állítás tartalmaáll az érdeklődésközépponljában,
és mivel ennek az ismeretközlésnek lényegéhez tartozik, hogy elvonatkoztat az ismeretét ki
fejezöszemély történetesen adott állapotától és egyedi tul~donságaitól (egytudományos meg
állapítás érvényessége fiiggetlen attól, hogy az illető kutató férfi-e vagy nő, hogy a fiatalabb
vagy idősebb korosztályhoz tartozik-e, hogy lelkesedik-e a labdarúgásért vagy sem), azértért
hető, hogy az általánosan eltetjedt vélemény szerint egy állítás, azon kívül, amit kifejezetten
mond, semmi mást nem közöl. Ez a vélemény azonban téves.

Allításaink közlési teljesítménye nem szűkíthető le az állítás kifejezetten megfogalma
zott tartalmára. Ez nyilvánvalóvá válik, ha az állítást a maga létrejöttében vizsgáljuk.
Minden szóban elhangzó állítás (és ez áll az írásbeli közlésre is) egy egyedi ember egyedi
tette, aminek révén a beszélő (vagy író) személy, túlmenve azon, amit állításában kifejezetr
ten előad, hallgatóinak (vagy olvasóinak) akaratlanul is sok mindent alárul önmagáról. Ha
most csak az élöbeszéd által történő közlést vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ab
ban, amit az állítástkimondó személy állításának állítása által önmagáról elárul, sok esetr
leges elem található, azaz olyasmi, ami az állítás tartalmi azonosságát feltételezve más
ként is lehetne. Az ilyen, az állítás kimondása által közölt esetleges tul~donságok közé
tartozik, például az illető neme, nyelvtudása, műveltségi foka, esetleg k.edélyállapota és
hasonlók. Minket azonban mostIDként az a szempont érdekel, hogy mindenki, aki valamit
állít, ezáltal több mindent közöl önmagáról, ami nem esetleges, hanem szükségszerű,azaz
az adott állítás esetében nem is lehetne másként. A nyelvnek azt az állítás kifejezett tar
talmán túlmenő és egyben szükségszerü közlési teljesítményét a következóképpen fogal
mazhatjuk meg: Mindenki, aki valamit állít, akármi legyen is állításának tartalma, állítá
sának állítása által szükségszerűenközli velünk, hogy az ő esetében tényleg megvalósul
tak mindazok a feltételek, melyek szükségesek ahhoz, hogy állítása mint állítás egyál
talán létrejöhessen.

A kérdés most csak az: Mi az, amire minden állítás mint történés félreérthetetlenül
utal? Vagy másképpen megfogalmazva: Mik az állítás létrejöttének az állítás· megtör
ténte által megnyilvánuló lehetéségi feltételei? - A válasznak nem kell megadnia az
állítás lehetöségi feltételeinek kimerítő listáját, elegendő, ha meg tuclja jelölni legalább
általánosságban mindazt, ami nélkül az állítás, mint olyan, nem jöhetne létre. Ez pe
dig aránylag könnyen megadható. Csak figyelembe kell vennünk, hogy minden állítás
egyrészt egy meghatározott jellegű valóságos esemény a világon belül, másrészt pedig
egy, az igazság igényével fellépő emberi tett. Ahhoz, hogy egy állítás meghatározott va
lóságos történésként létrejöhessen, szükség van arra, hogy létrejöttének szükséges fel
tételei adva legyenek. Ahhoz viszont, hogy egy állítás, mint az igazság igényével fellé
pö emberi tett létrejöhessen, kell hogy megvalósuljanak azok a feltételek, melyek, ha
nem teszik is az állítást szükségszerüen igazzá, de elengedhetetlenek ahhoz, hogy az
legalábbis igaz lehessen.

Ami az állitás létrejöttének szükséges feltételeit illeti, meg kell különöztetnünk azokat
a feltételeket, melyek nélkül az állítás mint emberi tevékenység egyáltalán nem jöhe
tett volna létre, és azokat, melyek annyiban szükségesek, amennyiben az állításnak
megvan a maga egyedi tartalma. Az előbbi feltételekhez tartozik, hogy a valamit állító
személy létezik, öntudatánál van, beszélni tud, valamit közlésre méltónak tart, és hason
lók. A feltételek utóbbi csoporljához tartozik, hogy egy meghatározott nyelvet beszél, egy
bizonyos kérdésre nézve legalábbis úgy véli, hogy ismeretekkel rendelkezik sth.

Azok a feltételek, melyekJ61 egy áUítás igazságának lehet6sége fiigg, más jellegűek

mint azok, melyek ahhoz szükségesek, hogy egy állítás mint történés bekövetkezhes
sen. &\juk az jellemzö, hogy - noha különbözőképpentrhetők le - szigonían véve
nem különböztethetőkmeg egymástól, hanem áljátják egymást. Azt a végeredmény-
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ben egységes valóságot, mely itt megmutatkozik, a filozófia történetében görögül a
"núsz", latinul az "intellectus", németül a "Vemunft", magyarul az "ész" szóval jelölték
meg. Erre a valóságra utal az, hogy minden állítás az igazság igényével lép fel, vagyis
az állítás tartalmával együtt ezükségszerüen a maga igaz voltát is állílja. Ha ezt nem
teszi, nem nevezhető állításnak. Még csak hazugságnak sem nevezhető, mert ez olyan
állítás, melyben megvan a megtévesztés szándéka. A hazugságnak is tehát csak akkor
van értelme, ha az igazság igényével adták elő. Egy mondat, mely állításnak látszik,
de melyet az ember, aki ezt kimondja, nem állílja igazságként, csak buta tréfa vagy
szavak értelmetlen csoportosttása lehet. Abból, hogy minden állítás seükségszerüen
egyszersmind a maga igaz voltát is állílja, nem következik ugyan, hogy minden mín
den állításunk ténylegesen igaz is. Az azonban következik belőle, hogy minden ember
nek képesnek kell lennie arra, hogy igaz ismeretekhez jutva igaz állításokat tegyen.
Ha ugyanis erre elvileg képtelen lenne, akkor olyan emberi ténykedések, mint amilye
nek az állítások, nem fordulhatnának elő. - Annak, hogy egy állítás igaz lehessen,
egy további feltétele az, hogy belátás alapján jöjjön létre. A belátás pedig mindig sze
mélyes, szabad döntés eredménye, vagyis az állítás nem lehet olyan folyamatok ered
ménye, melyek egyérteImüen determinált természeti szükségszerűséggel zajlanak le.
Az állítás mint olyan feltételezi tehát a személyes szabadságot.

Az ésszerűen nem tagadható állítások struktúrlija

Amondottak alapján megállapíthatjuk, hogymindenló, aki valamitállít, állítása által nem
csak annak kifejezetttartalmát, hanem aztis tudaija velünk, hogymindazok a feltételek adot
tak, amelyeknek meg kell lenniök, hogy az állítás, mint olyan, létrejöhessen. Mivel az állítás
megvalósulásának szükséges feltételeiaz állítás állítása által kifejezésrejutnak, azért ezek és
az állítás szóban kifejezésrejutó tartalma között nem áll fent olyan szemantikai különbség,
amely megakadályozná, hogy egymásnak közvetlenül ellentmondhassanak. Ez a tény teszi
végeredményben érthetővé, hogy miben is áll az állítás foganatosítása által (skolasztikus ter
minológiában "in actuexercito")létrejövő önellentmondás. Ha az állítás tartalma olyasmit ta
gad,amit az állítás létrejötte által szükségszerűen közölvelünk, akkor az állítás szavai által
kifejezett és az állítás állítása által kifejezett közlésellentmond egymásnak.

Ebből válik azután érthetővé, miért léteznek olyan állítások, melyeket ésszerűen

nem lehet tagadni. Mihelyt ugyanis valaki kifejezetten tagad olyasmit, aminek tényle
gességét a tagadás foganatosítása által ezükségszerűentudtunkra adja, a tagadás ak
tusa érvényteleníti a tagadás tartalmát. Dyenkor fel sem merül az a kérdés - amit a
retorzív érveléssel szemben bizalmatlanok még megfontolandónak tartanak -, hogy
ilyen esetben vajon melyik közlésnek kell hitelt adnunk: Annak higgyünk-e, amit az
állítás (illetve tagadás) kifejezetten mond, vagy pedig annak, amit az állítás (illetve ta
gadás) a maga létrejötte által szükségszerűen tudtunkra ad. Választásra ilyenkor
azért nincsen szükség, mivel ilyenkor puszta kijelentések állnak azzal szemben, amit
az állítás a megtörténte által közöl. Senki sem fogja hosszan fontolgatni, vajon az állí
tás tartalmának higgyen-e, vagy pedig annak, amit az állítás mint történés ad tud
tunkra, ha valaki elénk áll és kijelenti: Kérem, vegyék tudomásul, hogy nem létezem;
vagy ha azt mondia; Nincsen igaz állítás.

A retorzív érvelés megértéséhez még figyelembe kell venni azt, hogy minden állítás
ban van egy magára az állításra, és ezen keresztül a valamit állító személyre utaló
mozzanat. Az állításnak ezt az önmagára vonatkozó mozzanatát általában el szokták
hanyagolni, mivel a figyelem főképpen az állítás tartalmára irányul. Ezáltal azonban
könnyen elfelej1;jük, hogy mínden állítás egy embemek a tevékenysége, aki állítása ál
tal annak tartalmán túlmenően szükségszerüen több mindent közöl önmagáról, azaz
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arról, aminek az ő esetében fenn kell állnia Ennek a mozzanatnak elhanyagolása
mindaddig nem jelent problémát, amíg annak, amit az állítás kifejezetten állít és an
nak, amit az állítás a maga megtörténte által tudomásunkra hoz, egymáshoz semmi
köze sincsen. Amíg ugyanis az állítás kifejezett tartalma nem érinti az állítás létrejöt
tének szükséges feltételeit, addig tényleg elhanyagolható, hogy minden állítás a maga
létrejötte által közli velünk, hogy ezek a feltételek ténylegesen megvalósultak. Mihelyt
azonban valaki kifejezetten tagad valamit abból, aminek adott voltát tagadásának ak
tusa által, ha aka.:rja, ha nem, szükségszerüen tudtunkra a<lja, akkor ez a kijelentés
"in adu exercitD" ellentmond önmagának, és mint ilyen téves illetve értelmetlen.

A végs6 bizonyosságunk természete

A retorzív érvelés megmutatja, hogy vannak állítások, melyek eleve megalapozottaknak
számítanak, mivel tagadásuk nem hlijtható végre "performatív" (azaz a tagadás aktusa
által létrejövő)önellentmondás nélkül.

Ebből azután az következik, hogy bizonyosságunk eredeti és kétségbevonhatatlan
alapjai nem abban keresendők, amit elméleti megfontolásaink eredményeként világo
san belátunk, hanem abban, amit minden elméleti megfontolást megelőzve mint a vi
lágban élő, magukról gondoskodni kényszerülő, ezáltal értelmüket használó és felelős

séget vállaló, egymással személyes kapcsolatba lépő lények tennészetszerü1eg igaz és
biztos meglátásként igénybe veszünk. Ismereteink végső alapjait tehát azáltal fedhet
jük fel, hogy tudatDsíijuk a magunk számára, mi is az, amit a tudatos, azaz értelmet
feltételező élettevékenységeink kapcsán a szóban forgó dolog természetéből kifolyólag
mintegy magától értetődően igénybe veszünk. A pusztán elméleti megfontolások vala
hol mindig kétségbe vonhatók. Ez a lehetőség azonban rnegszűmk, amikor cseleked
nünk kell, mégpedig úgy, hogy értelmünket használjuk. Ami értelmünk használatával
kapcsolatban szükségszerü, az ésszenum nem tagadható.

Ez az a pont, ahol még egyszer felmerülhet a legradikálisabb szkeptikus kérdés: kö
vetkezik-e abból, hogy bizonyos állítások nem tagadhatók ésszerűen, ezeknek az állítá
soknak igaz volta? A válasz erre az, hogy ezt az ÖBszefiiggést a szó szoros értelmében
nem lehet bizonyítani. Itt egy alapvető opeíöröl, választásról van szó. El kell ismer
nünk, el kell fogadnunk, hogy a valóság maga alapvetöen ésszerű, Aki ezt nem foga<lja
el, az mindig mondhatja, hogy a valóság, a "természet" csak játszik velünk. Elméleti
állításként ezt nem lehet kizárni. De, aki ezt állíija, életének gyakorlatában rend
szerint úgy viselkedik, mint aki meg van győződve arról, hogy a valóságban ésszerüség
uralkodik. És ha ráadásul még ismeretek megszerzésére is törekszik, sőt ezen túlme
nően még érvel is, akkor elfogadta a valóság alapvetöen ésszení. voltát, akkor tevé
kenysége által ellentmondott annak, amit elméleti igazságként állított.
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