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1. Bevezetés

Egy következtetést akkor és csak akkor mondtunk helyesnek, ha lehetetlen, hogy premisszái
igazak, konklúziója hamis legyen. A helyesség tehát azon múlik, hogy a következtetést
alkotó kijelentések milyen feltételek mellett lesznek igazak; tehát miután az el®z® fejezetben
meghatároztuk, milyen formájú kijelentésekkel foglalkozunk a predikátumlogikában,
tisztáznunk kell ezek igazságfeltételeit is.

A kijelentéslogikában az összetett kijelentések igazságfeltételeit az elemi kijelentések
igazságértékeihez viszonyítva határoztuk meg, az elemi kijelentések igazságfeltételeit pedig
nem �rtattuk. A predikátumlogikában az atomi formulák igazságfeltételeir®l is számot
kell adnunk; meg kell mondanunk, hogy a predikátumok és az egyedi kifejezések hogyan
befolyásolják a velük szerkesztett formulák igazságát. Ráadásul kvanti�kált kijelentéseink
is vannak; meg kell mondanunk, hogy mit®l függ egy ∀x . . . vagy egy ∃x . . . formájú
formula igazsága.

Mindehhez mindenekel®tt a formulákban szóba jöhet® egyedi dolgok, más szóval:
individuumok összességét kell rögzítenünk. Ezt tárgyalási univerzumnak nevezzük. A
tárgyalási univerzummal szemben támasztott egyetlen követelményünk az, hogy ne legyen
üres halmaz; ellenkez® esetben az egyedi terminusaink egyetlen individuumot sem tudnának
jelölni. A formulák igazságfeltételeinek megadásában mindent a tárgyalási univerzumhoz
fogunk viszonyítani.

Az igazságfeltételek meghatározását itt csak a legfontosabb esetekre korlátozzuk; a
klasszikus predikátumlogika szemantikájának részletes kidolgozását a következ® fejezetre
hagyjuk.

2. Az egyedi kijelentések igazságfeltételei

2.1. Kitöltött egyargumentumú predikátumok

Az egyargumentumú predikátumok tulajdonságokat fejeznek ki. Az olvas azt a
tulajdonságot, hogy az, akir®l szó van, olvas; a piros azt a tulajdonságot, hogy amir®l szó
van, piros. Min múlik, hogy igaz-e a János olvas kijelentés? Azon, hogy János azok közé
tartozik-e, akik rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal; más szóval azon, hogy János eleme-e az
olvasók összességének. Hasonlóképpen: az Ez piros kijelentés is akkor és csak akkor igaz, ha
az a valami, amire az ez szó utal, eleme a piros dolgok összességének. Az egyargumentumú
predikátumokkal képzett atomi formulák igazságértékének meghatározásához tehát két
információra van szükségünk:

1. Mely objektumok tartoznak azon individuumok halmazába, amelyek kielégítik a
predikátumot? Ezt a halmazt a predikátum terjedelmének nevezzük.
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2. Melyik individuumra utal a predikátumot kitölt® egyedi kifejezés? Ezt az
individuumot a kifejezés jelöletének (névkonstansok esetében extenziónak is, változó
esetén a változó értékének is) nevezzük.

A két információ birtokában már dönthetünk az igazságérték dolgában: az egyargumentumú
predikátum kitöltésével kapott formula igaz, ha a predikátumot kitölt® egyedi terminus
jelölete eleme a predikátum terjedelmének; ha pedig nem eleme, akkor hamis. Az
egyargumentumú predikátumok terjedelmei a tárgyalási univerzum részhalmazai; a
névkonstansok terjedelmei és a változók értékei pedig a tárgyalási univerzum elemei.

2.2. Kitöltött két- vagy többargumentumú predikátumok

A kétargumentumú predikátumok viszonyokat fejeznek ki; e viszonyok a tárgyalási
univerzum elemei között állnak fenn. A kétargumentumú predikátumok individuumpárok
viszonyát fejezik ki, a háromargumentumúak individuumhármasokét stb. Természetesen
fontos e párok, hármasok stb. sorrendje, hiszen nem minden viszony szimmetrikus; az
apja predikátum esetében például a János Péter apja igazsága éppenséggel kizárja azt,
hogy a Péter János apja igaz legyen. A kétargumentumú predikátumok terjedelmei tehát
nem individuumhalmazok lesznek, hanem rendezett individuumpárok halmazai. A Kati
ismeri Évát kijelentés igaz, ha a Kati név jelölete és az Éva név jelölete által alkotott pár
egyike azon pároknak, amelyek az ismeri predikátum terjedelmét alkotják. És általában egy
kitöltött kétagrumentumú predikátum igaz, ha a predikátumot kitölt® egyedi kifejezések
jelöletéb®l alkotott rendezett pár eleme a predikátum terjedelmének; hamis, ha nem
eleme. és ugyanez mondható el a három- vagy négyargumentumú predikátumokról is, csak
rendezett párok helyett rendezett hármasokkal vagy négyesekkel.

2.3. Azonossági kijelentések

Egy kétargumentumú predikátum általában individuumpárok közötti esetleges viszonyt
fejez ki. Az azonosságpredikátum azonban kivétel. Az Arisztotelész nem más, mint a
Sztagirita kijelentés akkor és csak akkor igaz, ha az Arisztotelész név terjedelme ugyanaz
az individuum, amelyre a Sztagirita kifejezés utal. Az azonosság sajátos, logikai viszony.
Ha feje tetejére állna a világ, és aki eddig apja volt a másiknak, az mostantól gyereke
lenne, akik pedig eddig ismerték egymást, mostantól ismeretlenek lennének, az azonosság
és a különböz®ség akkor sem változna; továbbra is bármely dolog azonos lenne magával, két
különböz® dolog pedig nem lenne azonos egymással. Tehát ha az azonosságpredikátumot
töltjük ki egyedi kifejezésekkel, a kapott kijelentés akkor lesz igaz, ha ezek ugyanazt jelölik;
ha pedig nem ugyanazt jelölik, akkor hamis lesz.

3. Általános kijelentések I.: helyettesítéses kvanti�káció

Ebben a szakaszban az általános kijelentések igazságfeltételeit olyan egyedi kijelentések
segítségével adjuk meg, amelyeket a következ®képpen kapunk:

1. elhagyjuk a mondatot nyitó kvantort;

2. a kvantorhoz tartozó változó minden el®fordulását tulajdonnévre cseréljük.

Az egyetemes � tehát ∀x ϕ alakú � kijelentések akkor és csak akkor igazak, ha az összes
így el®állítható egyedi kijelentés igaz; a részleges � azaz ∃x ϕ alakú � kijelentések akkor és
csak akkor igazak, ha legalább egy így el®állítható egyedi kijelentés igaz.
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3.1. A Minden víz igazságfeltételei

A megállapítás, amellyel Nietzsche szerint a �lozó�a elkezd®dött, a klasszikus
predikátumlogika eszközeivel a következ®képpen fejezhet® ki:

∀x víz(x)

A fentiek értelmében ez akkor és csakis akkor igaz, ha az alábbi mondatok mindegyike igaz:

Thalész víz.

Anaxagorász víz.

Szókratész víz.

Athén víz.

A t¶z víz.

. . .

A Minden víz igazságértéke azon múlik, hogy e mondatok sorában találunk-e hamisat.
Ennek megállapítása már nem a logika feladata.

3.2. A Minden ember halandó igazságfeltételei

A logika talán legelcsépeltebb példamondatának formája a klasszikus predikátumlogikában
a következ®:

∀x (ember(x)⊃ halandó(x))

A kvantor elhagyásával a következ® nyitott formulát kapjuk:

ember(x)⊃ halandó(x)

Ennek köznyelvi változata: Ha ® ember, akkor ® halandó. A behelyettesítéseket elvégezve
a következ® formulákat kapjuk:

ember(Thalész)⊃ halandó(Thalész);

ember(Athén)⊃ halandó(Athén);

ember(Zeusz)⊃ halandó(Zeusz);

ember(Héraklész)⊃ halandó(Héraklész);

. . .

Eredeti kijelentésünk akkor és csakis akkor hamis, ha e listában szerepel hamis egyedi
kijelentés. A kondicionális igazságfeltételeinek megfelel®en ez azt jelenti, hogy valamelyik
egyedi kijelentés el®tagja igaz, utótagja viszont hamis. Így például ha a Héraklész ember
kijelentés igaz, az Héraklész halandó viszont hamis, akkor a Minden ember halandó hamis
lesz. Hogy ez így van-e, azt ismét csak nem a logika feladata megállapítani.

3.3. A Valaki horkol igazságfeltételei

Ezúttal a
∃x horkol(x)

formula igazságfeltételeit vizsgáljuk. A vizsgálandó egyedi kijelentések sora:

Joey horkol.
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Rachel horkol.

Monica horkol.

Chandler horkol.

. . .

Ha a felsorolásban egyetlen igaz kijelentés is akad, akkor a Valaki horkol igaz lesz; ellenkez®
esetben viszont hamis.

3.4. A Némely �lozófus szellemes igazságfeltételei

A kijelentés logikai szerkezete a következ®:

∃x (�lozófus(x) & szellemes(x))

Vizsgálandó egyedi kijelentéseink listája pedig:

�lozófus(Saul Kripke) & szellemes(Saul Kripke);

�lozófus(Hilary Putnam) & szellemes(Hilary Putnam);

�lozófus(Woody Allen) & szellemes(Woody Allen);

. . .

A Némely �lozófus szellemes kijelentés akkor és csakis akkor igaz, ha legalább egy kijelentés
igaz, amelyet úgy kapunk, hogy az � �lozófus és [®] szellemes mondatban az ® névmás
el®fordulásai helyére egy tulajdonevet illesztünk; magyarán ha találunk legalább egy
individuumot, amely mind a �lozófusok, mind a szellemesek körébe beletartozik.

3.5. A Valakit mindenki szeret igazságfeltételei

Az el®z® fejezetben láttuk, hogy a Valakit mindenki szeret mondatnak két értelmezése, és
ennek megfelel®en két logikai fordítása van:

(1) ∃y ∀x szereti(x, y);

(2) ∀x ∃y szereti(x, y).

Kezdjük az (1) változattal. Ennek igazságához a következ®k valamelyikének kell igaznak
lenni:

∀x szereti(x,Mari);

∀x szereti(x, János);

∀x szereti(x,Évi);

. . .

A második kvantorhoz tartozó behelyettesítést is elvégezve pedig a következ® egyedi
kijelentésekhez jutunk:

szereti(Mari,Mari); szereti(János,Mari); szereti(Évi,Mari); . . .
szereti(Mari, János); szereti(János, János); szereti(Évi, János); . . .
szereti(Mari,Évi); szereti(János,Évi); szereti(Évi,Évi); . . .
...

...
...

. . .
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Ahhoz, hogy az eredeti kijelentés igaz legyen, legalább egy sor összes kijelentésének igaznak
kell lennie. A (2) változat szerinti ely® helyettesítésekkel el®ször a következ® mondatokhoz
jutunk:

∃y szereti(Mari, y); ∀y szereti(János, y); ∀y szereti(Évi, y); . . .

A második helyettesítés aztán ismét a fenti táblázatot eredményezi. A különbség csak
annyi, hogy az eredeti kijelentés igazságához ezúttal minden sorból legalább egy egyedi
kijelentésnek kell igaznak lennie.

4. Problémák a helyettesítéses kvanti�kációval

A kvantorok helyettesítéses értelmezése intuitíve nagyon meggy®z®; ha valakit megkérnénk,
magyarázza el, mit ért egy egyetemesen vagy részlegesen általánosított kijelentésen, jó
eséllyel a behelyettesítéssel kapott egyedi kijelentésekre hivatkozna. De ahhoz, hogy ez
a magyarázat valóban azt ragadja meg, amit a kvantoroktól elvárunk, teljesülnie kell
egy feltételnek: annak, hogy a tárgyalási univerzum minden elemének legyen neve. Ha
ez nem így lenne, akkor a névtelen individuumok kimaradnának a kvanti�kációból; egy
névtelen horkoló nem tenné például igazzá a valaki horkol kijelentést. Ez a feltétel azonban
egyáltalán nem ártalmatlan.

El®ször is: praktikusan lehetetlen minden dolognak nevet adni, miel®tt általános
kijelentéseket teszünk róla. Nem adhatunk nevet a hajszálainknak, egy gáztartály összes
molekulájának, vagy egy nyelv összes mondatának. De bizonyos absztrakt esetekben a
névadásnak elvi akadályai is vannak. Ha néven egy véges ábécé bet¶ib®l képzett véges
sorozatot értünk, akkor � mint azt kés®bb látni fogjuk � az ilyen sorozatokból ugyanannyi
van, amennyi a természetes számokból; és � mint azt szintén látni fogjuk � kevesebb,
mint amennyi a valós számokból. És végképp lehetetlen helyzetbe kerülnénk, ha az összes
halmazról szeretnénk kijelentést tenni. Elvileg is problémás tehát mindennek nevet adni.

De nem ez a legsúlyosabb kifogás a helyettesítéses kvanti�kációval szemben; hanem
az, hogy szeretnénk, ha a nyelvünk nem-logikai kifejezéseinek a jelölete esetleges
lenne. Olyan elméleti környezetet szeretnénk teremteni, amelyben ugyanaz a nyelv
interpretációtól függ®en szólhat ezekr®l vagy azokról az individuumokról; és a nevek jelölete
interpretációról-interpretációra szabadon, egymástól függetlenül változhat. ha viszont a
nevek jelölete nem függ egymástól, akkor azt sem tudjuk megkövetelni, hogy minden
interpretációban minden individuumnak legyen neve; éppenséggel az is el®fordulhat, hogy
egy adott interpretáció mellett egy adott nyelv összes neve ugyanazt az individuumot jelölje.

A fenti ellenvetések �gyelembe vételével a következ® szakaszban újragondoljuk a
kvantorok igazságfeltételeit.

5. Általános kijelentések II.: értékeléses kvanti�káció

Ebben a szakaszban az általános kijelentések igazságfeltételeit egyetlen egyedi kijelentés
segtségével adjuk meg, amelyet úgy kapunk, hogy elhagyjuk a formulát nyitó kvantort. Az
egyetemes � tehát ∀x ϕ alakú � kijelentések ebben a megközelítésben akkor és csak akkor
igazak, ha a kvantor elhagyásával kapott egyedi kijelentés � vagyis ϕ � igaz, bármi legyen
is a kvantorral kötött változó értéke; a részleges � azaz ∃x ϕ alakú � kijelentések akkor
és csak akkor igazak, ha legalább egy értékelés mellett igaz a kvantor elhagyásával kapott
kijelentés.

5.1. A Minden víz igazságfeltételei

A ∀x víz(x) formula akkor és csak akkor igaz, ha a víz(x) formula az x változó bármely
értékelésére igaz. x lehetséges értékei a tárgyalási univerzum elemei; a formula igazsága
tehát azon múlik, hogy a víz predikátum terjedelme lefedi-e a teljes tárgyalási univerzumot.
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5.2. A Minden ember halandó igazságfeltételei

A ∀x (ember(x)⊃ halandó(x)) formula igazsága azon múlik, hogy van-e olyan értékelése
x-nek, amely mellett az ember(x)⊃ halandó(x) egyedi formula hamis. Az utóbbi viszont
a kondicionális igazságfeltételeib®l adódóan azon múlik, hogy van-e olyan individuum a
tárgyalási univerzumban, amely eleme az ember predikátum terjedelmének, de nem eleme
a halandó predikátuménak. Az eredeti formula hamis, ha van ilyen individuum; igaz, ha
nincs.

5.3. A Valaki horkol igazságfeltételei

A ∃x horkol(x) formula akkor igaz, ha horkol(x) igaz az x változó legalább egy lehetséges
értékelésére. Ez pedig természetesen akkor teljesül, ha a horkol predikátum terjedelme nem
üres halmaz. Ha viszont üres, akkor a formula hamis lesz.

5.4. A Némely �lozófus szellemes igazságfeltételei

A ∃x (�lozófus(x) & szellemes(x)) formula akkor és csak akkor lesz igaz, ha a
�lozófus(x) & szellemes(x) igaz x legalább egy értékelésére. Ez természetesen azt jelenti,
hogy a tárgyalási univerzumnak van olyan eleme, amely mindkét predikátum terjedelmének
eleme, vagyis a két terjedelem metszete nem üres; ellenkez® esetben a formula hamis.

5.5. A Valakit mindenki szeret igazságfeltételei

Ismét a következ® két olvasat igazságfeltételeit kell elemeznünk:

(1) ∃y ∀x szereti(x, y);

(2) ∀x ∃y szereti(x, y).

Az (1) változat akkor és csak akkor igaz, ha a ∀x szereti(x, y) formula az y változó
legalább egy értékelésére igaz; vagyis ha y legalább egy értékelése mellett teljesül, hogy
bárhogy értékeljük is az x változót, a szereti(x, y) formula igaz. Ilyenkor az x értékelése és
y értékelése által alkotott rendezett pár benne van a szereti predikátum terjedelmében. Ez
azt jelenti, hogy van egy individuum, amellyel az összes többi párba van állítva. Másként
fogalmazva: ha a rendezett párokat pontok közötti nyilakkal ábrázoljuk egy diagramon,
akkor van egy olyan pont, ahová minden pontból vezet nyíl.

A (2) változat akkor és csak akkor igaz, ha a ∃y szereti(x, y) formula az x változó bármely
értékelése mellett igaz. Ilyenkor x bármely értékelése mellett teljesül, hogy y legalább egy
értékelése mellett a szereti(x, y) formula igaz; tehát az x értékelése és y értékelése által
alkotott rendezett pár benne van a szereti predikátum terjedelmében. Ez azt jelenti, hogy
az összes individuum párba van állítva legalább egy másikkal (vagy önmagával). Ha a
rendezet párokat pontok közötti nyilakkal ábrázoljuk, akkor ez annyit tesz, hogy minden
pontból indul valahová nyíl.

6. Tárgynyelv és metanyelv

Kvantoraink mindkét fenti értelmezésében van egy bosszantó körkörösség. A ∀x . . .
formájú kijelentések igazságfeltételeiben minden behelyettesítésre, illetve az x változó
minden értékelésére hivatkoztunk; a ∃x . . . formájúakéiban legalább egy behelyettesítésre,
illetve az x változó legalább egy értékelésére. tehát a logikai szavaink jelentését lényegében
önmagukkal magyaráztuk. De ez a probléma nem csak a kvantorokat érinti. Az
azonosságpredikátum igazságfeltételeit is körkörösen adtuk meg: az x = 2 atomi formula
akkor és csak akkor igaz, ha az x változó értéke és a 2 számjel jelölete azonos. De ugyanezt
�gyelhetjük meg a kijelentéslogikai konstansoknál is: ϕ & ψ igaz, ha ϕ igaz és ψ igaz.
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Hogy várhatjuk el, hogy a logikai szavak önmagukat magyarázzák? A logika�lozó�a
történetében több válasz is született erre a kérdésre. Az egyik lehetséges válasz szerint
a körkörösség azt jelzi, hogy az igazságfeltételek nyelvi megragadására tett kísérletek
szükségképpen kudarcra vannak ítélve; az igazságfeltételek kimondhatatlanok. Amikor a
nyelvi kifejezések jelentésér®l akarunk számot adni, úgy kell tennünk, mintha kívül tudnánk
kerülni a nyelven; ez azonban lehetetlen. Ezt az álláspontot képviselte a logika klasszikusai
közül többek között Gottlob Frege és Ludwig Wittgenstein. (Érdemes megjegyezni, hogy
ebb®l a szempontból a helyettesítéses kvanti�káció ártatlanabb; ott az individuumok feletti
kvanti�kációt a jelek feletti kvanti�káció magyarázza, nem pedig az individuumok fölötti,
mint az értékeléses változatban.)

Egy másik lehetséges válasz szerint az igazságfeltételek meghatározása mindig
szükségképpen relatív; az egyik kontextusban használt kifejezések magyarázzák a
másik kontextusban használtakat, és ha történetesen ugyanaz a kifejezés szerepel is
a két kontextusban, a két használatot akkor is élesen el kell választani egymástól.
Ugyanúgy, mint amikor egy német mondat jelentését magyarul magyarázzuk el, a
klasszikus predikátumlogika nyelvének szimbólumait egy másik nyelvben magyarázzuk.
A magyarázott nyelvet tárgynyelvnek, a magyarázó nyelvet metanyelvnek nevezzük.
Természetesen ez a megkülönböztetés is relatív; ugyanaz a nyelv szerepelhet metanyelvként
egy másik nyelv leírásában, és tárgynyelvként a saját leírásában. A klasszikusok közül ezt
az álláspontot képviselte például Bertrand Russell és Alfred Tarski (akit®l a tárgynyelv-
metanyelv terminológia is származik).

A tárgynyelv-metanyelv megkülönböztetés természetesen önmagában még nem ad
választ arra a kérdésre, hogy miképpen magyarázhatja a minden a minden-t. Ha a
metanyelvek egész hierarchiáját gondoljuk is a tárgynyelv fölé, azzal is csak végtelen
regresszussá alakítottuk a körkörösséget; a metanyelvi minden magyarázza a tárgynyelvi
minden-t; a meta-metanyelvi minden a tárgynyelvit; és így tovább. Mit magyaráz egy ilyen
magyarázati lánc?

Az utóbbi kérdésre a következ® válasz t¶nik leginkább elfogadhatónak. A logikai
jelek magyarázatának nem feladata az, hogy olyasvalaki számára magyarázza el a
kijelentések igazságfeltételeit, akik maguk nem értik a logikai szavakat, és ezért használni
sem tudják ®ket. Éppen fordítva: minden nyelvhasználó tisztában van a minden szó
helyes használatával, és megérti az univerzális kijelentéseket. Egy, az igazságfeltételekr®l
adott leírást nem is tudnánk másképp megítélni, mint úgy, hogy saját nyelvi-logikai
intuícióinkhoz mérjük. Az igazságfeltételek leírásának a feladata nem a logiksi jelek
jelentésének magyarázata, hanem az, hogy ezt a jelentést egy logikai elmélet fogalmi
keretei között, a lehet® legszabatosabban ragadják meg. A magyarázati körkörösség tehát
valójában nem az önmagával de�niálás körkörössége; hanem egy annál jóval szelídebb �
Michael Dummett kifejezésével élve � pragmatikai körkörösség.


