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Mindenekel®tt szeretném megköszönni bírálóim észrevételeit; azokat is, ame-
lyekkel egyetértek, és azokat is, amelyekkel nem. �szintén örülök elismerésük-
nek, amelynek köszönhet®en most nem kell eljátszanom a meg nem értett �-
lozófus szerepét, amely legalább annyira sajnálatra méltó, mint a megértett
�lozófusé.

El®ször a vállalkozás egészét érint® megjegyzésekr®l. Mihálydeák Tamás fel-
hívja a �gyelmet, hogy a formális rekonstrukció a korai Wittgenstein esetében
szükséges, általános értelemben azonban vitatható eszköze a �lozó�ai interpre-
tációnak. Ezzel kapcsolatban már csak azért is fontosnak tartom még egyszer
összefoglalni álláspontomat, mert amennyire meg tudom ítélni, szemben áll a
doktori iskolámban bevett nézettel. Szerintem is vitatható eszközr®l van szó,
amely egyfel®l alkalmas arra, hogy � mint Rudolf Carnap hírhedt Heidegger-
tanulmánya esetében � jogosulatlanul rövidre zárjon komplex �lozó�ai állás-
pontokat, másfel®l viszont új értelmezési távlatokat nyithat korábban már ki-
merítettnek vélt kérdésekben � mint az történt a középkori istenérvek számos
huszadik századi formális rekonstrukciós kísérlete esetében. A rekonstrukciónak
azonban az utóbbi esetben is be kell épülnie az interpretáció dialektikájába. A
rekonstrukció és az informális interpretáció fázisai ideális esetben egymást tá-
mogatják és egymást írják felül. Nem tartom kívánatosnak, hogy ebben a sorban
formális nyelven legyen kimondva az utolsó szó. De a kell® óvatossággal használt
formális eszközök gazdagabbá és pontosabbá tehetik a képünket arról a �lozó�ai
hagyományról, amelynek folyamatos újraértelmezése nélkül � e tekintetben már
osztom a Vajda-iskola álláspontját � nem lehet �lozó�át m¶velni.

Rátérek a dolgozatom négy f® fejezetét illet® észrevételekre. Az els®t, amely a
színkizárási problémával foglalkozik, magam is kedvcsinálónak szántam a lénye-
gesen nehezebben feldolgozható következ® két fejezethez. Egyetértek Mihálydeák
Tamással abban, hogy a fejezetben bemutatott modellekkel legfeljebb a tracta-
tusi elmélet kielégíthet®sége mellett lehet érvelni, arra alkalmatlanok, hogy köze-
lebb vigyenek bennünket az elmélet szándékolt modelljéhez. De három megjegy-
zést hozzáf¶znék ehhez az értékeléshez. Egyrészt amennyire meg tudom ítélni,
a kielégíthet®ség megmutatása is eredmény akkor, ha egy elmélet a szakmai
konszenzus szerint inkonzisztens. Másrészt attól tartok, hogy a Wittgenstein
által elképzelt világ más �kciós univerzumokhoz hasonlóan egyfel®l parciális,
másfel®l minden látszat szerint ellentmondásos tulajdonságokkal bír. A felszí-
ni ellentmondásoktól csak úgy szabadulhatunk meg, ha nem az összes tracta-
tusi megjegyzésnek tulajdonítunk egyenl® súlyt és funkciót, egyazon kifejezés
nem minden el®fordulásának tulajdonítunk azonos jelentést az értelmezésben.
Ez azonban önkényes döntéseket igényel. Harmadrészt a folyamatos újraértelme-
zésr®l mondottak értelmében a magam részér®l nem is tartom kívánatos célnak
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a Wittgenstein által elképzelt világ felkutatását.
Arra a felvetésre, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a csak logikai szükség-

szer¶ség létezik tézisét a nevek interpretációjának rögzítettségével, azért nem
tudok de�nitív választ adni, mert magam ez számomra is probléma. Tarski óta,
ha szabad ilyet mondani, jobban tudjuk, mi a logikai szükségszer¶ség, mint an-
nakel®tte. Az egyetlen kitüntetett interpretációval rendelkez® nyelveket ma már
nem tartjuk alkalmasnak a logikai szükségszer¶ség modellezésére. Wittgenstein
a függetlenül kiértékel®d® elemi kijelentések rendszerével nagy lépést tett a lo-
gikai szükségszer¶ség mai standard felfogása felé, de a nevek rögzített interpre-
tációjának elvében nem mozdult el Fregét®l és Russellt®l. Két lehet®ség van. Az
els® az, hogy a logikai szükségszer¶ség wittgensteini felfogása hibás. A másik az,
hogy a Wittgenstein által kínált alternatív felfogásban olyan tartalékok rejlenek,
amelyek egyszer még jól jöhetnek a logikai szükségszer¶ségr®l alkotott fogalma-
ink újragondolásához. Az utóbbi lehet®ség felettébb valószín¶tlennek t¶nik, de
ez nem alap a kizárására.

A következ®, a kvanti�káció kezelésér®l szóló fejezet rendkívül hosszúra sike-
redett. Írása közben folyamatosan azon járt az eszem, hogy mit lehetne kihúzni
bel®le, de attól tartottam, hogy a szakirodalmi vita részletes ismertetése nélkül
vagy szegényebb példaanyaggal érthetetlenné válna. Ezért aztán hálás vagyok
Kálmán Lászlónak a szerkesztési javaslataiért, amelyek nagyban megkönnyít-
hetik e fejezet önálló tanulmányként való publikálását. Akár most, akár egy
kés®bbi id®pontban nagyon szívesen meghallgatnám részletesebben is ezeket a
javaslatokat.

Ami az eltér® értékelés követelményét illeti: ezzel azért nem foglalkoztam
részletesebben, mert a szakirodalom számomra kielégít® módon tárgyalja. Jaako
Hintikka egy 1956-os cikkében megmutatta, hogy ez a követelmény � Hintikka
exkluzív változófelfogásnak nevezi � nem befolyásolja érdemben az els®rend¶
nyelvek kifejez®erejét.1 Ezen a ponton ugyanabban a helyzetben találtam ma-
gam, mint Kálmán László, csak éppen eltér® szereposztásban: vagy nem értem
az érvelését, vagy nem érthetek vele egyet. Minden formulának végtelen sok egy-
mással nem ekvivalens következménye van, akár érvényesítjük az eltér® értékelés
követelményét, akár nem. Az egyszer¶ség kedvéért tegyük fel, hogy végtelen sok
azonosságmentes atomi formula van a nyelvben, és φ, φ′, φ′′ stb. legyenek atomi
formulák. Ekkor φ-nek következményei az egymással páronként nem ekvivalens
φ ∨ φ′, φ ∨ φ′ ∨ φ′′ stb. kijelentések. Úgy t¶nik, ezzel analóg módon cáfolható
opponensem ellenpéldája is.

A félreértések elkerülése érdekében alsó indexben jelzem, hogy mikor te-
kintek egy els®rend¶ formulát standard els®rend¶ szemantikával (st) és mikor
eltér® értékeléses (el) szemantikával. A ∃x [R(x, x)] formulának (itt a tractatusi
egybeesik a standard változattal) valóban nem következménye ∃x∃y [R(x, y) ∧
R(y, x)]el, de következménye ∃x∃y [R(x, y)∧R(y, x)]kl eltér® értékeléses ekviva-
lense, ∃x [R(x, x)]∨∃x∃y [R(x, y)∧R(y, x)]el. Hasonlóképpen ∃x∃y ∃z [R(x, y)∧
R(y, z) ∧R(z, x)]kl eltér® értékeléses megfelel®je, ∃x [R(x, x)] ∨ ∃x∃y [R(x, y) ∧
R(y, x)] ∨ ∃x∃y ∃z [R(x, y) ∧ R(y, z) ∧ R(z, x)]el is következik ∃x [R(x, x)]-b®l.
És így tovább, egyre terebélyesebb eltér® értékeléses változatokkal.

Az eltér® értékeléses els®rend¶ nyelvekkel kapcsolatos állítást alighanem pon-
tatlanul fogalmaztam meg dolgozatomban. Nem arról van szó, hogy minden

1K. J. Hintikka: Identity, Variables, and Impredicative De�nitions. Journal of Symbolic
Logic 21 (1956), 225-245.o.
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els®rend¶ formula standard és eltér® értékeléses változata ekvivalens lenne; ha-
nem arról, hogy minden els®rend¶ formulának van eltér® értékeléses ekvivalen-
se. Természetesen könnyen el®fordulhat, hogy φkl ⇒ ψkl, de φel 6⇒ ψel. Ám
ha φkl ⇒ ψkl, φkl ⇔ φ′

el
és ψkl ⇔ ψ′

el
, akkor φ′

el
⇒ ψ′

el
. (Az iméntiekben

lazán, �szemantika-közi� módon használtam a következmény és az ekvivalencia
fogalmát. Ha szükséges, szívesen adok pontos de�níciókat.) Még egyszer hangsú-
lyoznám: nem vagyok biztos benne, hogy nem értem félre e helyütt a bírálatot.

Hogy a kényes pontokon túlessünk: a kvanti�kációs fejezetr®l szólva mintha
a másik bírálatba is becsúszott volna egy elírás. A sem-sem m¶velet nem asszo-
ciatív: (φ ‖ ψ) ‖ χ 6⇔ φ ‖ (ψ ‖ χ). Szemléletes példával: A sem az nem áll,

hogy se hétf® nincs, se kedd, sem az, hogy szerda van kijelentés ma történetesen
igaz, míg a sem az nem áll, hogy hétf® van, sem az, hogy se kedd nincs, se szer-

da hamis. Feltételezem, hogy Mihálydeák Tamás a konjunkció asszociativitására
gondolt, amely valóban motiválhatja a többargumentumú sem-sem bevezetését.
Másfel®l az a bírálatban ráadásként említett tulajdonság, hogy sem az egy-, sem
a többargumentumú sem-sem m¶velet nem érzékeny argumentumai sorrendjé-
re, éppenséggel hátránynak bizonyul a tractatusi kijelentéselméletben. Ha az
argumentumoknak rögzített sorrendje lenne, akkor a dolgozatom kvanti�kációs
fejezetében tárgyalt legsúlyosabb � és megnyugtató megoldást nem is nyert �
problémák nem merülnének fel.

Mélyen egyetértek viszont Mihálydeák Tamással azon aggodalmában, hogy
soha nem tudhatjuk, nem hagytunk-e ki valamit a kvanti�kációból. Ha komo-
lyan vesszük azt a tractatusi tézist, hogy egy összetett mondat megértésének
szükséges feltétele összes elemi komponensének ismerete, akkor egy általános
kijelentés megértéséhez minden instanciáját ismernünk kellene. Márpedig amin-

den víz mondat megértésében nem azt szoktuk a legf®bb akadálynak gondolni,
hogy nem rendelkezünk elég kimerít® ismeretekkel a világról a Thalész víz, Ana-
ximandrosz víz, Anaximenész víz stb. sorozat kimerít® folytatásához. A nyelv
tudásának nem lehet feltétele minden egyes tárgy nevének ismerete, még ha el is
hisszük Wittgensteinnek, hogy minden egyes tárgynak rögzített neve van. Mivel
a nyelvünkkel elsajátított nevek jobbára komplexumok nevei, feltehet®, hogy
elenyész®en kevés tractatusi tárgy nevét ismerjük. Mégis érteni vélünk általá-
nos kijelentéseket. Nem csak az opponensemnek t¶nik úgy, hogy ez a probléma
megoldhatatlan a tractatusi keretek között.

�szintén bevallom viszont, hogy nem értem, és így nem is tudom megvá-
laszolni Mihálydeák Tamás kérdését a korai Wittgenstein tagadásfogalmáról.
Nyilván nem az a feladat, hogy felmondjam a Tractatus, az 1914-16-os Naplók

vagy valamelyik klasszikus kommentár ide vonatkozó passzusait. Talán a dol-
gozatom kvanti�kációs fejezetéb®l derült ki, hogy valamit nem értek a negáció
körül. Ha így van, akkor tisztelettel kérem a segítségét, mert ezek szerint még
ott sem tartok a megértésben, hogy tudjam, mit nem értek.

A magam részér®l a formális rekonstrukciót tételesen kifejt® harmadik fe-
jezetben vagyok a legbizonytalanabb. Emiatt egyfel®l megnyugtató, hogy ezt
a fejezetet két bírálóm bírálók részér®l csak dicséret érte, másfel®l viszont van
bennem némi rossz érzés, hogy a felszínen tetszet®s építményben ezek szerint
túlságosan el vannak rejtve a hibák. Egyetlen ilyet biztosan tudok: a háttér-
ként használt halmazelméletben nem elég Neumann-Gödel-féle komprehenziót
feltenni. Simonyi András meggy®zött arról, hogy Randall Holmes zsebhalmaz-
elméletéhez hasonlóan itt is Morse-Kelley-komprehenzióra van szükség; enélkül
nem lehet például bevezetni a rendszámokat. Ennek következtében a halmazel-
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mélet nem végesen axiomatizálható, ami sokat ront az egész rekonstrukció ele-
ganciáján. Remélem, hogy az ehhez hasonló rejtett hibák a kés®bbiekben rendre
el®kerülnek. Simonyi Andrásnak mindenesetre ezúton köszönöm a korrekciót.

Az utolsó fejezetre térve: inspiratívak Kálmán Lászlónak a Montague-
grammatikát és a wittgensteini nyelvelméletet összehasonlító megjegyzései.
Amennyire meg tudom ítélni, a Tractatus vs. formális szemantika témában
messze nem írtak még meg mindent. Én nagyon szívesen találnám meg ebben a
témában a disszertációban megkezdett munka következ® fázisát.

Végül az utolsó bekezdésr®l. Azt hiszem, mindkét észrevételében kénytelen
vagyok igazat adni Mihálydeák Tamásnak. Egyfel®l: bármilyen hangzatos is az
alkalmas nyelvi keretek között mindent el lehet mondani tézise, kétségtelen, hogy
hiba elhamarkodottan azonosítani azt, amit az egyik nyelvben nem tudtunk el-
mondani, azzal, amit a másik nyelvben el tudtunk mondani. Az el®z® bekezdé-
sek példájánál maradva: ha egy valódi osztályokról szóló általános megállapítást
az els®rend¶ Zermelo-Fraenkel halmazelméletben nem tudunk megfogalmazni,
de a Neumann-Bernays-Gödel halmazelméletben már tudunk szerkeszteni egy
analóg formulát, nagyon óvatosan kell bánnunk a két megállapítás beazonosítá-
sával. Ehhez a beazonosításhoz mindkét elméletb®l ki kell lépnünk, és meg kell
vizsgálnunk egymáshoz való viszonyukat � ismét csak egy önkényesen választott
elmélet keretei között. És így tovább, a végtelenségig. Ha lemondunk az abszolút
nyelv korai wittgensteini eszményér®l, nincs többé biztos fogódzó.

Ami pedig a nehezményezett formulát illeti: a rossz tréfa arról ismerszik
meg, hogy magyarázattal feloldható. A nyelvi keretek váltogatását szerettem
volna szemléltetni a formula beillesztésével. Meg egy kicsit játszani a formális
és a természetes nyelvi eszközök váltogatásával. Mint ahogy dolgozatom korábbi
bekezdéseiben is tettem � ®szintén remélem, hogy értelmesebben.
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