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1. Bevezetés

Gordon Baker szerint Wittgenstein �az igazságtáblázatokat és a kvantorok
elemzését [nem technikai, hanem] �lozó�ai indoklással vezette be�; követke-
zésképpen �ezen elgondolások erényei és hátrányai függetlenek a matematikai
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logika bármely eredményét®l�.1 Az értékelés els® fele vitathatatlan, a követ-
keztetés azonban non sequitur. A �lozó�a nem varázsszó, hogy puszta ki-
mondásával érvényteleníteni lehetne számunkra kellemetlen megfontolásokat.
Ha a tractatusi kijelentéselmélettel szemben felhozható technikai ellenvetések
bármelyike is helyesnek bizonyul, az a logikai elemzés alapelveit, ezeken ke-
resztül pedig a Tractatus egész �lozó�ai felépítményét érinti. Éspedig éppen
azért, mert az elemzés indoklása �lozó�ai.
Baker nem nevezi ugyan meg, hogy a logika mely eredménye veszélyeztet-

hetné a kvantorok tractatusi elemzését,2 mégis egyértelm¶nek t¶nik, hogy
a Church-tételr®l van szó. Robert Fogelin 1976-os monográ�ájában súlyos,
heves vitát kiváltó ellenvetéseket fogalmazott meg a Tractatus kvanti�káció-
felfogásával szemben.3 Ezeket a következ®kben foglalhatjuk össze:

1. Wittgenstein logikai szintaxisa összeegyeztethetetlen a Church-tétellel.

2. A tractatusi szintaxisban nem állíthatók el® a vegyes kvantorel®fordulá-
sokat tartalmazó (∃x∀yφ(x, y) vagy ∀x∃yφ(x, y) formájú) kijelentések.

3. Wittgenstein receptjét követve még az egyszeresen kvanti�kált (∀xφ(x)
formájú) univerzális kijelentések el®állítása is problematikus.

Fogelin felvetéseit els®ként Peter Geach és Scott Soames, majd a követke-
z® években, jobbára az ® ellenérveiket ismételve mások is cáfolták.4 A fejezet
nagyobbik felében e vita érveivel és ellenérveivel szeretnék foglalkozni. Állás-
pontom a következ®kben foglalható össze:

1. A Church-tétellel való ellentmondás látszólagos.

2. Mind Fogelin, mind vitapartnerei � a kijelentésfüggvény és a kijelentés-
változó tractatusi fogalmát más-más módon félreértve � részben hibás
premisszákra támaszkodnak.

1 Baker [1988], 73.o.
2 Az idézett mondatot mindössze a Vizsgálódások 124. �-ára tett futó utalás követi. A

hivatkozott helyen a következ®ket olvashatjuk a �lozó�a feladatáról: �A �lozó�ának a nyelv
tényleges használatát nem szabad érintenie; tehát végs® soron csak leírhatja. Mert nem
tudja megalapozni sem. Mindent úgy hagy, ahogy van. A matematikát [. . . ] úgy hagyja
a �lozó�a, ahogy van, és semmiféle matematikai felfedezés nem tudja ®t továbblendíte-
ni. A �matematikai logika valamely f® problémája� számunkra ugyanolyan matematikai
probléma, mint bármely másik.� Bár a bekezdés alátámasztani látszik Baker értékelését,
a látszat csal. A Vizsgálódások környez® bekezdéseiben Wittgenstein a Tractatus logika-
�lozó�ai álláspontja ellen érvel; a logikai felfedezésekkel szemben kívánatos attit¶döt a
tractatusi attit¶d ellentéteként mutatja be.

3 Fogelin [1976], 70skk.o.
4 Geach [1981], Soames [1983].
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3. A Fogelin által tárgyalt kijelentésformák a kijelentésváltozó fogalmának
megfelel® kezelésével rendbe tehet®k.

4. Vannak azonban kijelentések, amelyek makacsabban állnak ellen a witt-
gensteini elemzésnek.

5. Ezek a makacsabb problémák is orvosolhatók a tractatusi kijelentésel-
mélet enyhe, de �lozó�ai szempontból nem ártalmatlan módosításával.

A fejezetben tárgyalt problémák meglep®en bonyolultnak bizonyulnak; a
részletek szétszálazása, valamint a vitában felmerült érvek és álláspontok bí-
rálata fokozott óvatosságot igényel. Ezért a következ® szakaszok fejtegetései
olykor az nehézkességig részletesek és technikaiak lesznek. Hogy er®t gy¶jt-
sünk, miel®tt belebocsátkoznánk a vita részleteibe, érdemes madártávlatból
összevetni a kvanti�kált kijelentések wittgensteini elemzését a mára standar-
dizálódott változattal.

2. Kvanti�kált kijelentések: el®zetes kép

Egyvalamit fontos már a tárgyalás elején leszögeznünk: a tractatusi kvanti�-
kációról folytatott vita nem a legsz¶kebb értelemben vett tractatusi kvanti�-
kációról szól; ugyanis a szerz®k rendre �gyelmen kívül hagyják azt a Tractatus

5.531skk. pontjaiban bevezetett változóhasználati konvenciót, amely szerint
az egyazon kontextusban el®forduló változók értékelése eltér® kell, hogy le-
gyen. A tractatusi ∀x∃yφ(x, y) magában foglalja az x 6= y megkötést (amely
az azonosságjelet nem tartalmazó tractatusi szimbolikában kifejezhetetlen,
viszont Wittgenstein sajátos elképzelése szerintmegmutatkozik a változóhasz-
nálatban). A kontextus a hatókör határáig terjed; például ∀xφ(x) & ∃yψ(y)
nem tiltja x = y-t. Hasonlóak érvényesek a változók és nevek viszonyára is.
Ez rendkívüli mértékben megnehezíti a kifejezések kezelését, hiszen például
a φ(x) jelölésb®l nem derül ki, hogy φ(x)-ben pontosan mely nevek fordulnak
el®.
Az egyszer¶ség kedvéért más szerz®khöz hasonlóan a 8. szakasz kivételével

nem fogjuk �gyelembe venni ezt az idioszinkretikus változóhasználatot. Így
tulajdonképpen nem a tractatusi kvanti�kációval, hanem a klasszikus logika
kvanti�kált formuláinak a tractatusi logikai szimbolikában való kifejezhet®-
ségével foglalkozunk. A 8. szakaszban látni fogjuk, hogy a kvanti�kációval
kapcsolatos nehézségek nem ebb®l az egyszer¶sítésb®l erednek.5

5 Wittgenstein az azonos jelölet¶ változók közös kontextusban való használatának til-
tásával nemcsak a fregei-russelli jelölésekt®l, hanem általában a változóhasználat antikvi-
tásból eredeztethet® hagyományával fordul szembe. A tiltás ennek ellenére nem teljesen
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A Tractatus logikai szimbolikájában a kvantorok nem alapjelek, hanem a
mondatkonnektívumokhoz hasonlóan az együttes tagadás N -nel jelölt m¶ve-
letére vezet®dnek vissza. N határozatlan argumentumszámú m¶velet; argu-
mentumai egy kijelentésváltozó lehetséges értékei. A kijelentésváltozó fogal-
ma, mint látni fogjuk, meglehet®sen problematikus, úgyhogy egyel®re taná-
csos megelégednünk egy közelít® meghatározással. Az általános kijelentések
konstrukciójában használt kijelentésváltozókkal kijelentések egy osztályának
közös formai jegyeire utalunk (egy formális fogalomra); a változó értékei pedig
a megfelel® formai jegyekkel rendelkez® kijelentések. (4.126sk.) Az N m¶velet
bemenete tehát egy szintaktikai jegyek alapján meghatározott kijelentésosz-
tály, kimenete pedig egy kijelentés, éspedig a bemenet elemeinek együttes
tagadása. A Tractatus szerint ez a m¶velet alkalmas tetsz®leges kvantoros
szerkezet kifejezésére.
A kvantorokra explicit meghatározás nem szerepel ugyan a szövegben, de

az 5.52 pontban szerepl® N(ξ) = ∼∃xφ(x)6 formulából kiolvasható a kvan-
torok és az N m¶velet viszonya. ξ egy kijelentésváltozó, φ(x) pedig egy kije-
lentésfüggvény, amelynek értékei egybeesnek ξ értékeivel. A kijelentésváltozó
olyan változó, amelynek értékei kijelentések. A kijelentésfüggvény a kijelen-
tésváltozó egy speciális esete; olyan kijelentésváltozó, amelynek értékeit egy
φ(x), φ(x, y) stb. formájú szintaktikai függvény határozza meg. A kijelen-
tésfüggvény úgy keletkezik a kijelentésb®l, hogy benne egy vagy több nevet
változóval helyettesítünk.
Kijelentésváltozóhoz természetesen más módon is el lehet jutni; például

értékeinek felsorolásával. Lássunk erre is két kézenfekv® példát! Az egyik:
széls®séges esetként a kijelentés maga is a kijelentésváltozó. Éspedig a p kije-
lentés egyetlen értéke önmaga: (p) = {p}. A másik: a klasszikus kijelentéslogi-
kai konnektívumok közismert tractatusi rekonstrukciója az N m¶velet véges
és elemfelsorolással megadott argumentumú alkalmazását igényli. Példának
okáért p & q = N(ξ) � ahol ξ =

{
N(p), N(q)

}
.

A további kifejtésben � egészen a fejezet végéig � élni fogunk egy egysze-
r¶sítéssel: adottnak vesszük, hogy a tractatusi elemi kijelentések Pa, aRb,
aSbc stb. formájúak, ahol P tulajdonság, R kétargumentumú reláció, S há-
romargumentumú reláció neve, a, b és c pedig individuumnevek. Egyszer¶sít®

kontraintuitív. A magyar köznyelvben például igaznak fogadjuk el azt a kijelentést, hogy
vannak emberek, akiknek egyetlen rokona sincs, miközben hajlunk arra, hogy a rokona

relációt re�exívnek tekintsük. Persze ellenpéldát sem nehéz találni; Wittgensteinnek ab-
ban az egyben egészen bizonyosan igaza van, hogy �[a] köznyelv megértését szabályozó
hallgatólagos megállapodások rendkívül bonyolultak� (4.002).

6 Az eredetiben: N(ξ) = ∼(∃x).fx Itt és máshol megtartottam a Tractatus idioszinkre-
tikus jelöléseit; a korban általánosan használt logikai jelöléseket viszont átírtam a Ruzsa-
iskolában szabványosult jelölésekre.
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feltevésünk szerint tehát a klasszikus els®rend¶ nyelvek azonosságmentes zárt
atomi formuláinak felelnek meg a tractatusi elemi kijelentések. A ??. fejezet-
ben látni fogjuk, hogy ez messze nem az egyetlen interpretációs lehet®ség. Két
okból mégis mellette döntünk. Egyrészt enélkül reménytelenül és szükségte-
lenül tovább bonyolódna az érvelés; másrészt a tractatusi kvanti�káció feletti
vita résztvev®i ugyanezzel az egyszer¶sítéssel éltek; igaz, jobbára re�ektálat-
lanul. Nem foglalkozunk továbbá a másodrend¶ kvanti�káció lehet®ségével
sem (vö. 5.5261); nem használunk olyan kijelentésfüggvényeket, amelyekben
predikátumnév helyén is áll változó.
Az individuumnevek helyére írható változókat x, y, z stb. jelöli. E válto-

zók lehetséges értékei a sajátos tractatusi változófelfogás szerint maguk az
individuumnevek. Ezeket a φ(x)kijelentésfüggvényben x helyére helyettesít-
ve kapjuk meg a kijelentésfüggvény értékeit: φ(a), φ(b), φ(c) stb. (ξ) ezen
értékek összessége � tehát a {φ(a), φ(b), φ(c), . . . } kijelentésosztály �, N(ξ)
pedig mindezen értékek együttes tagadása. N(ξ) tehát egy kijelentés; de mint
minden kijelentés, egyben kijelentésváltozó is, amelynek egyetlen lehetséges
értéke önmaga:

(
(N(ξ)

)
=
{
N(ξ)

}
. Alkalmazzuk most erre az N m¶veletet!

N
(
N(ξ)

)
a φ(a), φ(b), φ(c) stb. kijelentések együttes tagadásának tagadása.

Ezt tekinthetjük az egzisztenciális kvanti�káció tractatusi meghatározásának:

∃xφ(x)
def
= N

(
N(ξ)

)
� ahol

ξ = {φ(a), φ(b), φ(c), . . . }

∃xφ(x) tehát akkor és csak akkor igaz, ha a ξ-vel és φ(x)-szel is jelölt kije-
lentésváltozónak legalább egy értéke igaz.
Az univerzális kvantorhoz némileg más úton juthatunk el. Induljunk ki

φ(x) egy tetsz®leges értékéb®l, a φ(a) kijelentésb®l! Alkalmazzuk rá � mint
kijelentésváltozóra, amelynek egyetlen értéke önmaga � az N m¶veletet!
N
(
φ(a)

)
tehát φ(a) tagadása. Legyen mármost χ az a kijelentésváltozó, ame-

lyet N
(
φ(a)

)
-ból kapunk úgy, hogy benne a-t változóval helyettesítjük! χ le-

hetséges értékei: N
(
φ(a)

)
, N
(
φ(b)

)
, N
(
φ(c)

)
stb. (ahol φ(b), φ(c) stb. φ(a)-

hoz hasonlóan önmagukat képvisel® kijelentésváltozók). Alkalmazzuk χ-re is
az N m¶veletet! N(χ) az N

(
φ(a)

)
, N
(
φ(b)

)
, N
(
φ(c)

)
stb. kijelentések együt-

tes tagadása. Ezt tekinthetjük az univerzális kvantor tractatusi meghatáro-
zásának:

∀xφ(x)
def
= N(χ)

� ahol
χ =

{
N
(
φ(a)

)
, N
(
φ(b)

)
, N
(
φ(c)

)
, . . .

}
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∀xφ(x) tehát akkor és csak akkor igaz, ha χ egyetlen értéke sem igaz; tehát ha
φ(x) minden egyes értéke igaz (χ értékei ugyanis φ(x) értékeinek tagadásai).
E ponton érdemes felhívni a �gyelmet egy logika�lozó�ai szempontból na-

gyon fontos momentumra. Az általánosság nem az N m¶velet alkalmazása-
kor kerül a kijelentésbe, hanem már egy lépéssel korábban; akkor, amikor az
egyedi kijelentésr®l áttértünk a kijelentésváltozóra. Mivel e változó értékei
kijelentések, és mivel egyt®l-egyig részei a keletkez® kvanti�kált kijelentés-
nek, például a ∀xPx kijelentés pontosan annyi részkijelentésb®l áll, amennyi
individuum van; és általában is a kvanti�kált kijelentések szintaktikai szer-
kezete tükrözi a kvanti�kációs tartomány számosságát. Így tud Wittgenstein
a kvanti�kált kijelentések esetében megfelelni annak a nyelv egészével szem-
ben támasztott általános követelményének, hogy �[a] kijelentésben pontosan
annyi megkülönböztethet® résznek kell lenni, mint az általa ábrázolt hely-
zetben. Mindkett®nek ugyanazzal a logikai (matematikai) számossággal kell
rendelkeznie.� (4.04)
A képelméleti vonatkozásokon túl a fenti észrevétel azt a zavarba ejt® trac-

tatusi deklarációt is világosabbá teszi, hogy Wittgenstein �[a] minden fogal-
mát elkülönít[i] az igazságfüggvényt®l� (5.521), miközben mint minden ki-
jelentést, a minden szót tartalmazóakat is az N igazságm¶velet szukcesszív
alkalmazásával szándékozik el®állítani elemi kijelentésekb®l (6, 6.001), követ-
kezésképpen mint minden kijelentés, ezek a kijelentések is az elemi kijelen-
tések igazságfüggvényei (5). Az általánosság ugyanis nem az N m¶velettel,
hanem a m¶velet argumentumának meghatározásával lép be a képbe.
Ennek fényében nagyon fontos, hogy N argumentumait a kvantorok re-

konstrukciója során � szemben mondjuk egy soktagú konjunkció szerkeze-
tének tractatusi rekonstrukiójával � nem felsorolással, hanem egy formális
szabályra hivatkozva adjuk meg. A felsorolással szemben a formális szabály
szükségszer¶vé teszi az argumentumok osztályát, míg a puszta felsorolás �
eltekintve a vele kapcsolatos gyakorlati nehézségekt®l � mindig esetleges. A
fenti meghatározásokban persze látszólag felsorolással adtuk meg ξ értéke-
it; de csak látszólag. Az els® néhány tag felsorolása és az azt követ® három
pont ugyanis egy általános szabályt fejez ki � vagy tractatusi fogalmakkal: a
megkezdett felsorolásban megmutatkozik az általános szabály.
A fentebb rekonstruált tractatusi meghatározások szintaktikai és szeman-

tikai szempontból is eltérnek a kvanti�káció ma bevett, Tarski-stílusú meg-
határozásától. El®ször is: ma az els®rend¶ nyelvekben a két kvantor egyikét
alapjelnek tekintjük, amely nem szorul más jelekkel való meghatározásra; a
másikat pedig az alapjelnek tekintett kvantorral vezetjük be. Ami viszont
az igazságfeltételeiket illeti: röviden és a Tarski-stílusú szemantikai de�níciók
technikai részleteinek mell®zésével úgy fogalmazhatunk, hogy ∀xφ(x) akkor
és csak akkor igaz, ha φ(x)-et az individuumtartomány összes eleme kielégíti;
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∃xφ(x) pedig akkor és csak akkor igaz, ha φ(x)-et az individuumtartomány-
ban legalább egy tárgy kielégíti.
A tractatusi meghatározás tehát mindenekel®tt abban tér el a ma bevett®l,

hogy tárgyak helyett nevekre hivatkozik. A kett® akkor és csak akkor ekvi-
valens, ha az adott formájú nevek jelöleteinek összessége egybeesik az adott
formájú nevek tárgyak összességével. Ezt a feltételt a Tractatus természetesen
teljesíti a tárgyak és a nevek közötti kölcsönösen egyértelm¶ megfeleltetéssel.
E megfeleltetésnek két olyan következménye is van, amely a mai logikai nyel-
vek számára kényelmetlen volna. Az egyik: a nevek számossága megegyezik
a tárgyak számosságával. Ha egy nyelv szimbólumait véges ábécéb®l kép-
zett véges szavakként vezetjük be, ezzel számosságukat ℵ0-ban maximáljuk.
Mármost három lehet®ség van: vagy meg kell mutatnunk, hogy a tractatu-
si tárgyak számosságát is felülr®l korlátozza ℵ0, vagy le kell mondanunk az
ábécé végességér®l, és végül esetleg a nevek véges hosszának követelményé-
r®l is lemondhatunk. Az els® tractatusi keretek között nem megy. A tárgyak
számossága empirikus kérdés, és mint ilyen, független a Tractatusban lefek-
tetett logikai-meta�zikai keretekt®l. (5.55) (A tárgyak számosságának kérdé-
sére azért még visszatérünk a 4. szakaszban.) Marad a másik két lehet®ség;
a szintaxisban le kell mondanunk a �nit eszközök kizárólagosságáról.
A másik következmény az, hogy a neveknek rögzített jelölettel kell rendel-

keznie. E ponton nem árt némi óvatosság. Nem arról van szó, hogy a nevek a
szó kripkei értelmében vett merev jelöl®k volnának, amelyek jelölete a nyelv
különböz® interpretációiban más és más, de egy interpretáción belül minden
lehetséges világban ugyanaz. (A kripkei értelemben vett lehetséges világok a
Tractatusban nincsenek.) Hanem arról, hogy a neveknek egyetlen szándékolt
interpretációja van, amely a nyelvnek nemcsak a szemantikáját, de a szin-
taxisát is meghatározza. A szintaxis tehát a Tractatusban nem független a
szemantikától. Ennek, mint a ??. szakaszban látni fogjuk, súlyos következ-
ményei vannak a tautológia és a következmény fogalmára nézve.
A két tárgyalt kellemetlenség mégsem a tractatusi kvanti�kációfelfogás kö-

vetkezménye. A tárgyak és a nevek közötti, el®zetesen rögzített kölcsönösen
egyértelm¶ megfeleltetés a tractatusi meta�zika centrumát jelent® képelmé-
letnek is szükséges el®feltevése. A következ®kben tárgyalt kifogások fókuszá-
ban viszont már a tractatusi kvanti�káció bels® problémái állnak.
A következ® szakaszokban élni fogunk még egy apróbb jelöléstechnikai egy-

szer¶sítéssel: nem tesszük még egyszer zárójelbe az N m¶velet argumentu-
mát, amennyiben azt már eleve zárójelek határolják. Ezzel az egyszer¶sítés-
sel már Wittgenstein is él, amikor N(ξ)-t ír a következetesebb, de túlhabzó
N
(
(ξ)
)
helyett. Akkor sem írunk újabb zárójelpárt az argumentum köré, ha

azt kapcsos zárójelek határolják. Így például N
(
{φ(a)}

)
helyett N

{
φ(a)

}
-t

írunk.

7



3. Az eldönthet®ség problémája

Fogelin nyitó érve a következ®képpen rekonstruálható.

1. Minden értelmes kijelentés el®állítható az együttes tagadás m¶veleté-
nek elemi kijelentésekre való szukcesszív alkalmazásával. (6.001)

2. Ha egy kijelentést a fenti módon el®állítunk, azzal egyben eldöntjük,
hogy tautológia-e vagy sem. (6. 126)

3. Klasszikus els®rend¶ nyelvekben nincs univerzális eldöntési eljárás a
tautológia fogalmához. (Church-tétel; vö. pl. Ruzsa [1988], 131.o.)

E három állítás következménye, hogy mivel a tractatusi elemi kijelentések-
b®l az N m¶velet szukcesszív alkalmazásával generált nyelvben a tautológia
eldönthet® fogalom, e nyelv kifejez®ereje kisebb kell, hogy legyen az els®rend¶
nyelvekénél. Más szóval: nem minden els®rend¶ kvantoros szerkezet fejezhet®
ki a tractatusi logikai szimbolikában.
Az érv rendkívül impozáns, mert látszólag egymástól távoli kérdéseket kap-

csol össze.7 Ugyanakkor iskolapéldája a logikai eredmények óvatlan alkalma-
zásának.8 A szavak más kontextusban mást jelentenek; bármilyen csábító is
Wittgenstein megfogalmazásaiban felismerni a Church-tétel megfogalmazása-
kor is használt kifejezéseket, Wittgenstein nem ugyanazt érti elönthet®ségen
vagy kiszámíthatóságon, mint az algoritmuselmélet.
Mivel az adott formájú tárgyak számosságáról nem lehet el®zetes tudomá-

sunk, nem tudjuk, hogy egy kvanti�kált kijelentés el®állítása során mekkora
kijelentésosztályra kell alkalmaznunk az N m¶veletet. Természetesen nem
zárható ki, hogy minden kvantoros kijelentés el®állítható véges argumentum-
osztályra alkalmazott N m¶velettel. Ehhez még csak nem is szükséges, hogy
a tárgyak száma véges legyen; az viszont igen, hogy az egyazon formájú tár-
gyak osztályai végesek legyenek. Ebben az esetben a kijelentések el®állítása
az N m¶velet alkalmazásával a hilberti értelemben �nit módszer. Ha viszont
van olyan kvantoros szerkezet, amelynek el®állítása során végtelen argumen-
tumosztályra kell alkalmazni az N m¶veletet, akkor a módszer nem �nit.

7 Geach pl. afeletti értetlenségében, hogy mit keres az eldönthet®ség problémája a kife-
jezhet®ség tárgyalásában, �gyelemre sem méltatja Fogelinnek ezt az érvét. Geach [1981/2],
128.o.

8 Mindazonáltal nem csupán Fogelinnél bukkan fel. Glock is el®veszi az igazságtáblá-
zatok kapcsán, majd megállapítja, hogy a Church-tétel �nem cáfolja meg közvetlenül a
Tractatust�, hiszen az igazságtáblázatokat Wittgenstein sem tartotta alkalmasnak általá-
nos kijelentések tautologicitásának eldöntésére (vö. 6.1203). (Glock [1996], 371.o.) Az N
m¶velettel való el®állítás módszerét azonban Wittgenstein minden kijelentésre kiterjesz-
tette, ezért a f®szövegben tárgyalt kérdés valamivel relevánsabb.
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Az els® esetben azért nem kerülünk ellentmondásba a Church-tétellel, mert
az korlátozatlan kvanti�kációs tartományú nyelvekre vonatkozik, itt viszont
az összes kvanti�kációs tartományt végesre korlátoztuk. A második esetben
pedig azért, mert a Church-tétel csak �nit módszerekre vonatkozik.
Fogelin az eldöntési eljárás kapcsán a 6.126 és az 5.2-5.4 pontokra hivat-

kozik. Ezek a bekezdések felületesen olvasva valóban azt a látszatot keltik,
mintha Wittgenstein �nit eldöntési eljárásnak min®sítené a kijelentések el®-
állítását az N m¶velettel. Azonban ha ez is volna a bekezdések helyes értel-
mezése, ebb®l még mindig nem az következne, hogy a módszer hibás, hanem
csak az, hogy Wittgenstein rosszul értékelte saját módszerét. Bár ennek meg-
ítélése nem tartozik a fejezet szorosan vett feladatához, mégis tanulságos egy
pillantást vetnünk a hivatkozott szöveghelyek közül azokra, amelyekben a vé-
gesség követelménye megfogalmazódik. A 6. 126-ban a következ®ket találjuk:

Azt, hogy egy kijelentés a logikához tartozik-e, kiszámíthatjuk
úgy, hogy kiszámítjuk a szimbólum logikai tulajdonságait.
És ezt tesszük, amikor egy logikai kijelentést �bizonyítunk�.
Ugyanis anélkül, hogy értelemmel és jelölettel tör®dnénk, a lo-
gikai kijelentést puszta jelölési szabályok segítségével állítjuk el®
más logikai kijelentésekb®l.
A logikai kijelentések bizonyítása abban merül ki, hogy más lo-
gikai kijelentésekb®l, meghatározott m¶veletek szukcesszív alkal-
mazásával el®állítjuk ®ket, és ezek a m¶veletek a kiinduló kijelen-
tésekb®l újra tautológiákat hoznak létre.

A Tractatust egyébként kiválóan ismer® Fogelin e ponton �gyelmetlenül hi-
vatkozza a szöveget. A szövegrész ugyanis nem a logikai kijelentések konstruk-
ciójáról szól, amelynek során elemi kijelentésekb®l � tehát nem tautologikus
kijelentésekb®l � meghatározott m¶veletek segítségével tautológiákat állítunk
el®, hanem arról, amikor tautológiák tautológiákká alakításával bizonyítjuk
kijelentések tautologicitását, tehát levezetést végzünk egy Frege-Hilbert stílu-
sú kalkulusban. Ennek során valóban meghatározott m¶veletek véges számú,
szukcesszív alkalmazásával állítunk el® tautológiákat. Gödel teljességi téte-
le értelmében el®állítható ilyen módon �nit eszközökkel egy els®rend¶ nyelv
bármely logikai igazsága, de ez az eljárás nem alkalmas tetsz®leges kijelentés
tautologicitásának véges cáfolására, tehát a legkevésbé sem mond ellent a
Church-tételnek.
Fentebb már láttuk: ahhoz, hogy a Church-tétellel ellentmonásba kerül-

jünk, magának a kijelentések konstrukciójának kellene eldöntési eljárással
szolgálna a tautologicitás elöntésére. Az 5.32-es pont e szempontból releván-
sabb:
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Minden igazságfüggvény véges számú igazságm¶velet elemi kije-
lentésekre történ® szukcesszív alkalmazásának eredménye.

Ahhoz, hogy ez a tézis alátámassza Fogelin ellenérvét, az igazságm¶veletek
szukcesszív alkalmazásainak a hilberti értelemben �nit módszernek kell lenni.
Ez két feltételt támaszt a módszerrel szemben: 1. a kijelentések el®állításakor
minden igazságm¶veletet véges argumentumhalmazra kell alkalmaznunk; 2.
egyetlen kijelentés el®állításakor sem lehet szükség arra, hogy az igazságm¶-
veletek szukcesszív alkalmazásai végtelen sorozatot alkossanak. Már láttuk,
hogy az els® feltétel a kvanti�kált kijelentések esetében nem feltétlenül telje-
sül, és ez önmagában is elég a Church-tétellel való ellentmondás cáfolásához.
A második feltételnek azonban a Church-tételt®l független jelent®sége is van,
ezért erre még vissza fogunk térni.9

4. Fogelin a tractatusi kvanti�kációról

Fogelin a következ®képpen mutatja meg a vegyes kvanti�káció kifejezhetet-
lenségét a tractatusi rendszerben: �Ha az N m¶veletet alkalmazzuk azokra
a kijelentésekre, amelyek a φ(x, y) függvény értékei, a függvény mindkét ar-
gumentumhelyét egyszerre és ugyanúgy kezeljük. Tehát bármilyen kvantor
fogja megkötni az egyik változót, ugyanolyan kvantor köti a másikat is.�10

Ebb®l következ®en a tractatusi eszközökkel nem lehet a modern logikai szin-
taxisban bevett módon, a φ(x, y) szerkezetb®l el®állítani a ∀x∃yφ(x, y) és a
∃x∀yφ(x, y) kijelentéseket.
Fogelin egy alternatív el®állítási módot is megvizsgál. Ennek során el®ször

a φ(a, y), φ(b, y), φ(c, y) stb. kijelentésfüggvényekb®l külön-külön el®állítjuk
az N

(
φ(a, y)

)
, N
(
φ(b, y)

)
, N
(
φ(c, y)

)
stb. kijelentéseket, amelyek de�níció

szerint rendre a ∼∃yφ(a, y), ∼∃yφ(b, y), ∼∃yφ(c, y) stb. formuláknak fe-
lelnek meg. Ha most erre a kijelentésosztályra alkalmazzuk az N m¶veletet,
a kapott N

{
∼∃yφ(a, y),∼∃yφ(b, y),∼∃yφ(c, y) . . .

}
kijelentés de�níció sze-

rint a klasszikus els®rend¶ nyelvek ∀x∃yφ(x, y) kijelentésének felel meg; tehát
sikerült el®állítanunk egy vegyesen kvanti�kált kijelentést.
Korai lenne azonban örülni. Az eljárásnak ugyanis az az ára, hogy egyen-

ként el® kellett állítani az összes kijelentést, amelyek együttes tagadásával

9 Wittgenstein az 5.32-ben gyengébb formában fogalmazza meg kijelentéselméleti alap-
tézisét, mint a nevezetes 6. pontban és a környez® bekezdésekben, ahol egyetlen igazságm¶-
velet szukcesszív alkalmazásairól beszél; jogosan, hiszen nyilvánvalóan nem N az egyetlen
lehetséges választás. A m¶veleti bázis megválasztása azonban nem befolyásolhatja a vég-
eredményt; ezért a továbbiakban ismét az N m¶velet alkalmazásaira szorítkozunk.

10 Fogelin [1976], 71.o. Fogelin jelöléseit itt és a továbbiakban a jelen fejezet jelöléseihez
igazítottam.
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a végeredményt megkaptuk. Ha az instanciák száma véges, akkor ez csupán
gyakorlati problémát jelent. Ha nem, akkor élnünk kell azzal a feltevéssel,
hogy �� legalábbis logikai szempontból � semmi kifogásolható nincs egy vég-
telen sok diszkrét lépésb®l álló feladat végrehajtásában�.11 Az utóbbi lehe-
t®séget azonban Fogelin elveti azzal, hogy szerinte a Tractatus egyértelm¶en
kizárja m¶veletek végtelen sokszori szukcesszív alkalmazásának lehet®ségét.
Az általa felhozott textuális evidenciák ugyan nem túl meggy®z®ek,12 mégis
egyetérthetünk azzal, hogy a végtelen szukcesszív alkalmazási lánc gondola-
tát valóban nem támogatja a szöveg.
Ám ha az eddigiekben igazat adunk Fogelinnek, a baj ezúttal nagyobb,

mint hogy következetlenségen kaptuk Wittgensteint. Egy m¶velet végtelen
sokszori szukcesszív, vagyis �saját eredményére való ismételt� (5.2521) alkal-
mazása ugyanis logikai szempontból is kifogásolható. Mi lenne például az
eredménye annak, ha az N m¶veletet végtelen sokszor alkalmazzuk szuk-
cesszív módon egy p elemi kijelentésre? A p, N{p}, N

{
N{p}

}
stb. sorozat

minden egyes tagja a megel®z® tag tagadása; a végeredményként kapott

. . . N
{
. . . N

{
N{p}

}
. . .
}
. . .

(szavakban: p nem igaz; de ez sem igaz; de ez sem igaz; . . . ) kijelentésnek vi-
szont nincs közvetlen el®zménye. A sorozat tagjai felváltva igazak és hamisak,
így az igazságértékek tekintetében nem konvergens. Ennek megfelel®en csak
önkényesen lehet igazságértéket rendelni a végeredményhez; ez pedig ellent-
mond mind annak a tractatusi alaptézisnek, hogy minden kijelentés az elemi
kijelentések igazságfüggvénye (5), mind pedig annak, hogy a nyelv logikailag
rendezett (5.5563).13

Az általunk vizsgált és a Fogelin által elutasított konstrukcióban közös,
hogy mindkett®ben végtelen sokszor kell alkalmazni az N m¶veletet. Van
azonban egy fontos különbség. Az . . . N

{
. . . N

{
N{p}

}
. . .
}
. . . szerkezetben

önnön eredményére, tehát a tractatusi értelemben szukcesszív módon alkal-
mazzuk újra meg újra N -t; az N

{
∼∃yφ(a, y),∼∃yφ(b, y),∼∃yφ(c, y) . . .

}
11 I.m. 71.o.
12 Az 5.32 pont például Fogelin értelmezésében nem véges sok igazságm¶velet tetsz®le-

ges sokszori alkalmazásáról, hanem a m¶veletek véges sokszori alkalmazásáról szól. Ez az
értelmezés csak akkor volna legitim, ha Wittgenstein nem tenne különbséget a m¶velet és a
m¶velet alkalmazása között. A megkülönböztetés azonban kulcsfontosságú a Tractatusban;
N(N(ξ))-ben a két N ugyanannak a m¶veletnek két különböz® alkalmazása.

13 Nem tudok róla, hogy valaha is vizsgálták volna ezt a szerkezetet, amely igazság-
értéke tekintetében az igazmondó kváziparadoxonával, szerkezete tekintetében a hazug

paradoxonnal rokon. Ha az önmagát tagadó ez a mondat hamis kijelentést a fenti minta
szerint elemezzük, azt kapjuk, hogy N

{
N
{
. . . N{. . . } . . .

}}
(szavakban: nem igaz, hogy

nem igaz, hogy nem igaz, hogy . . . ). Ennek a tagadási sornak vége van, de kezdete nincs;
a f®szövegbelinek viszont kezdete van, de vége nincs.
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szerkezetben viszont végtelen sok egymás eredményét®l független, párhuza-
mos, nem pedig szukcesszív alkalmazás szerepel. Fogelin érvei a végtelen szuk-
cesszív alkalmazási sorozatok ellen szólnak, tehát célt tévesztenek.
Mindazonáltal egy végtelen sok egymástól független részfeladatból álló fel-

adat megoldásának gondolata is problematikus � ha nem is vezet olyan lát-
ványos logikai problémákhoz, mint a végtelen szukcesszív sorozatoké. Két
nehézséget szeretnék kiemelni az iméntiek szerint korrigált fogelini állás-
pont védelmében. 1. Ha a Fogelin által bírált konstrukciót fogadnánk el,
egy ∀x∃yφ(x, y) formájú kijelentés helyes logikai elemzésének szükséges fel-
tétele volna a kvanti�kációs tartományba es® összes tárgy nevének ismerete.
Ez azt jelentené, hogy nemcsak az igazságérték megállapításához, de a meg-
értéshez is kimerít® ismeretekkel kell rendelkeznünk elemi kijelentések egy
esetleg végtelen osztályáról. Persze �az általános kijelentések megértése érez-

het®en függ az elemi kijelentések megértését®l� (4.411); de ez aligha jelenti
azt, hogy minden egyes elemi kijelentést külön-külön ismernünk kell, amely
az általános kijelentés instanciái között szerepel. 2. Ha egy vegyesen kvanti-
�kált kijelentés konstrukciója végtelen sok logikai m¶velet elvégzését igényli,
és a nyelvhasználók mégis képesek ilyen kijelentéseket el®állítani véges id®-
tartam alatt, akkor a m¶veletek végrehajtási idejének véges sorösszeget kell
adnia, miközben a m¶veletek maguk nem egyszer¶södnek.
Ezek az érvek természetesen nem konkluzívak; a Tractatus Wittgensteinje

nem arról híres, hogy visszariadt volna a kontraintuitív következményekt®l.
Van azonban egy további szempont is, amivel meg lehet támogatni Fogelin
álláspontját. Wittgenstein az 5.521. pontban azért bírálja Fregét és Russellt,
mert �a logikai szorzat vagy a logikai összeg kapcsán vezette be az általánossá-
got�. Az instanciák felsorolására alkalmazott együttes tagadás viszont éppen
ezt elgondolást hozná vissza. A 2. szakaszban láttuk, hogy a wittgensteini N
m¶velet nem egyszer¶en a kétargumentumú sem-sem m¶velet kiterjesztése
több argumentumra; az általános kijelentések esetében megkülönböztet® je-
lent®sége van annak, hogy ezek az argumentumok formális jegyeik alapján,
egy kijelentésfüggvény értékeiként adottak.14

Tehát jó okunk van arra, hogy ha egyáltalán létezik más lehet®ség a tracta-
tusi keretek között a vegyes kvanti�káció elemzésére, akkor ne ezt a nehézkes

14A Fogelin által bírált megoldási javaslat voltaképpen egybeesik a tractatusi kvanti�-
káció legnaivabb, de a népszer¶sít® munkákban elterjedt olvasatával, amely szerint Witt-
genstein egyszer¶ behelyettesítéses kvanti�kációt vezet be, és a kvanti�kált kijelentéseket
soktagú konjunkciókként, illetve alternációkként kezeli. Lásd pl. Márkus [1963], 50sk.o.:
�Wittgenstein a függvénykalkulust a kijelentéskalkulus részeként értelmezte�. Márkusnak
a tractatusi kvanti�kációval szembeni kritikai észrevételei valójában nem a tractatusi, ha-
nem a behelyettesítéses kvanti�kációra vonatkoznak, és ebben a vonatkozásban jobbára
helytállóak.
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és er®tlen végtelen konstrukciót válasszuk. Fogelin szerint más lehet®ség nem
adódik: vagy a φ(x, y) kijelentésfüggvényb®l indulunk ki, ami nem vezet el
a kívánt eredményhez, vagy az instanciák felsorolásából, ami egyrészt végte-
len kvanti�kációs tartomány esetén kivitelezhetetlen, másrészt nemkívánatos
logikai-nyelv�lozó�ai hozadékai vannak.
De még mindig nem értünk a nehézségek végére. Fogelin ugyanis elemzése

végén megjegyzi, hogy az általa felvetett problémák már az egyszeres univer-
zális kvanti�kációval lezárt kijelentéseknél is felvet®dnek. A ∀xφx kijelentést
a ∼φ(x) kijelentésfüggvény értékeire alkalmazott N m¶velet állítja el®. De
hogy is jutunk el ehhez a függvényhez? A negáció természetesen nem más,
mint az N m¶velet egyetlen argumentumra való alkalmazása; tehát ∼φ(x)
további elemzéseként az N

(
φ(x)

)
szerkezet adódik. Ez azonban nem az, amit

kerestünk, hiszen az N m¶velet argumentuma nem maga a kijelentésfügg-
vény, hanem annak összes értéke. N

(
φ(x)

)
tehát éppenséggel a klasszikus

logikai jelölésekre ∼∃xφ(x)-ként fordítható kijelentés lesz, az N
(
N
(
φ(x)

))
konstrukció pedig a tractatusi logikai szimbolika torz tréfájaként nem ∀xφx,
hanem duálisa, ∃xφx lesz.15

Ismét felsültünk tehát, amikor a tractatusi útmutatást követve, egy kije-
lentésfüggvényre támaszkodva próbáltunk kvanti�kált kijelentést konstruálni.
Marad a kevésbé elegáns megoldás a maga nehézségeivel: az instanciák egyen-
kénti felsorolása. Fogelin a ∀xφx formájú kijelentések problémáját különös
módon nem kezeli a vegyesen kvanti�kált kijelentésekével egyenrangúként;
miután bemutatta, sietve megpróbál megszabadulni t®le azzal, hogy ismét
felveti egy korábbi, eltér® kontextusban tett nevezetes javaslatát a negatív
elemi kijelentések bevezetésére.16 Ha a negatív elemi kijelentéseket redukál-
hatatlannak tekintenénk, akkor Fogelin szerint kiindulhatnánk a ∼φ(x) ki-
jelentésfüggvényb®l, és sikerrel el®állíthatnánk ∀xφx-et N

(
∼φ(x)

)
-ként.

Tekintsünk el most attól, hogy a negatív elemi kijelentések bevezeté-
se mennyire súlyosan érintené a tractatusi nyelvkoncepciót, és maradjunk
meg a kvanti�káció problémájánál! Az ötlet természetesen csak akkor alkal-
mazható, ha φ(x) értékei elemi kijelentések. Ez a megkötés a korábbiakban
egyáltalán nem szerepelt, és utólagos bevezetése jogosulatlanul korlátozná
a tárgyalás általánosságát. Mit kezdjünk például a ∀x

(
φ(x)⊃ψ(x)

)
és az

∃x
(
φ(x) & ψ(x)

)
formájú kijelentésekkel, ahol φ(x) és ψ(x) értékei elemi ki-

jelentések? A logikai hagyományban Fregéig ezeket tekintették az általános

15 I.m. 74.o. Geach és Soames ezzel az érvvel nem foglalkoznak. Meglep® módon több
kés®bbi, a vitára re�ektáló munkában újra felbukkan: vö. Varga Von Kibéd [1993], 96sk.o.;
Stokhof [2002], 83sk.o. Stokhof csak a vegyes kvanti�káció kérdésével kapcsolatban említi
Fogelint (271.o.).

16 Fogelin [1974].
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kijelentés alapesetének. Tudjuk, hogy p⊃ q = N
{
N
{
N{p}, q

}}
, valamint

p & q = N
{
N{p}, N{q}

}
; próbáljuk meg ezeket a mintákat követni úgy,

hogy a negatív elemi kijelentéseket redukálhatatlannak tekintjük! Az ered-
mény

N
{
N
{
∼φ(x), ψ(x)

}}
� illetve

N
{
∼φ(x),∼ψ(x)

}
Némi ijedelemmel konstatálhatjuk, hogy a kapott formulák máris kiadják a
keresett általános kijelentéseket, pedig a kvanti�kációhoz el sem jutottunk.
Kijelentéseket kaptunk ugyanis, nem pedig kijelentésváltozókat. Az els® eset-
ben N els® alkalmazásával megkaptuk mindazon kijelentések együttes taga-
dását, amelyek φ(x) valamely értékét tagadják, ψ(x) megfelel® értékét pedig
állítják; a második alkalmazással ezt tagadjuk. A második esetben N alkal-
mazásával tagadtuk mindazon kijelentéseket, amelyek tagadják mind φ(x)
valamely értékét, mind ψ(x) megfelel® értékét. Még rosszabb a helyzet a
∀x
(
φ(x)⊃

(
ψ(x) & ψ′(x)

))
kijelentéssel; ezt a Fogelin által megadott mód-

szerekkel még az iméntihez hasonló, nem várt módon sem lehet el®állítani,
akkor sem, ha redukálhatatlannak tekintjük a negatív elemi kijelentéseket.
A Fogelin által felvetett utolsó problémától tehát nem tudunk a Fogelin

által javasolt megoldással megszabadulni. Ez végképp összezavarja a képet.
Fogelin ugyanis a vegyes kvantorel®fordulásokkal kapcsolatos problémákkal
visszaigazolva látja a Church-tétellel kapcsolatos el®zetes megfontolásait; az
els®rend¶ nyelvek vegyes kvantorel®fordulásoktól mentes töredékei ugyanis
eldönthet®k. A tetszet®s párhuzam elvész, ha az egyszeresen kvanti�kált kije-
lentések is problematikusnak bizonyulnak. Azt persze már az eddigi elemzése-
ink is világossá tették, hogy a Church-tételnek nem sok köze van a kvantoros
szerkezetek el®állításának problémáihoz.
A következ® szakaszokban számos kísérletet fogunk tenni a Fogelin által

felvetett problémák megoldására. Ezek kivétel nélkül maguk is problemati-
kusnak fognak bizonyulni.

5. Megoldási kísérlet az N m¶velet módosításá-

val

Miel®tt Peter Geach a szakirodalomban ma jobbára17 de�nitívnek tekintett
megoldási javaslatait bemutatnánk, érdemes egy rövid kitér®t tenni egy kissé

17A kivételekr®l lásd a 15. lábjegyzetet.
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körülményes, de kézenfekv® megoldási lehet®ség felé. A N
(
N(φ(x))

)
szerke-

zettel azért nem a ∀xφ(x) kijelentést állítottuk el®, mert már N els® alkalma-
zása is megkötötte az x változót, és így a második alkalmazás argumentuma
már egyetlen kijelentés volt; a kvanti�káció tehát a szükségesnél egy lépés-
sel hamarabb történt. Általánosabban fogalmazva: a probléma az, hogy bár
N bemenete egy kijelentésváltozó összes értéke, alkalmazásának eredménye
mindig egy konkrét kijelentés, nem pedig egy kijelentésváltozó összes értéke.
Próbáljuk meg az N m¶veletet úgy módosítani, hogy nemcsak bemene-

tét, kimenetét is egy-egy kijelentésváltozó összes megengedett értéke alkossa!
Kívánatos volna például, hogy a módosított N m¶velet φ(x)-re való alkalma-
zásának eredménye ne csak φ(x) összes értékének együttes tagadása lehessen,
hanem azon kijelentések összessége is, amelyeket úgy kaphatunk meg, hogy
φ(x) összes értékére külön-külön alkalmazzuk az eredeti tractatusi N -t. Mi-
vel mindkét változatra szükségünk van, kézenfekv®, hogy eltér® jelölést ve-
zessünk be rájuk. Azt, amelyik φ(x) összes értékét tagadja, Nx-szel jelöljük
(ez egyfajta kvantor, éspedig negatív univerzális kvantor), azt pedig, amelyik
az értékeket külön-külön tagadja, N0-lal; végül az index nélküli N szimbó-
lumot megtartjuk az eredeti tractatusi N m¶velet számára. (A módosított
m¶veletek argumentuma továbbra is egy kijelentésváltozó összes értéke, ezért
megtartjuk a felülvonásos jelölést.) Így a következ® elemzésekhez jutunk:

∀xφ(x) = Nx

(
N0(φ(x))

)
� illetve

∃xφ(x) = N0

(
Nx(φ(x))

)
Mindkét konstrukcióban φ(x)-b®l indultunk ki. Az els®ben el®ször az N0

m¶velettel el®állítottuk azt a kijelentésváltozót, amelynek értékei φ(x) érté-
keinek tagadásai; majd az utóbbi összes értékét együttesen tagadtuk az Nx

m¶velettel. A másodikban el®ször Nx-szel együttesen tagadtuk φ(x) összes
értékét, majd a kapott kijelentést tagadtuk N0 alkalmazásával.
A többváltozós esetekben is hatékonyan lehet alkalmazni a módosított N

m¶veletet. Így például a vegyes kvantorel®fordulások alapeseteire a következ®
elemzést adhatjuk:

∃x∀yφ(x, y) = N0

(
Nx

(
Ny

(
N0

(
φ(x, y)

))))
Ebben a konstrukcióban el®ször N0-lal képeztük azt a kijelentésváltozót,
amelynek értékei φ(x, y) értékeinek tagadásai. Ezután az Ny m¶velettel ta-
gadtunk minden egyes olyan kijelentésosztályt, amelyek elemei φ(x, y) egy-
mástól csak y-ban különböz® értékei (tehát a

{
φ(a, a), φ(a, b), φ(a, c), . . .

}
, a
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{
φ(b, a), φ(b, b), φ(b, c), . . .

}
stb. kijelentésosztályokra külön-külön alkalmaz-

tuk az eredeti tractatusi N m¶veletet). Mindezek az együttes tagadások is-
mét egy kijelentésváltozó értékei. Ez a kijelentésváltozó felel meg a ∀yφ(x, y)
nyitott formulának. Most e változóra alkalmaztuk az Nx m¶veletet, amely
ezúttal már egyszer¶en a változó összes értékének együttes tagadása volt.
A végeredményt még egyszer tagadni kellett N0 újbóli alkalmazásával, hogy
megkapjuk a keresett kijelentést.

∀x∃yφ(x, y) = Nx

(
N0

(
N0

(
Ny

(
φ(x, y)

))))
= Nx

(
Ny

(
φ(x, y)

))
Itt is ugyanazokat a lépéseket hajtottuk végre, mint az imént, csak más sor-
rendben. El®ször az Ny m¶veletet alkalmaztuk a φ(x, y) kijelentésváltozóra
a fenti konstrukcióhoz hasonló hatással; a különbség csak annyi, hogy ez-
úttal nem elemi kijelentések tagadásaival, hanem magukkal az elemi kije-
lentésekkel dolgoztunk. Az eredményre alkalmaztuk az N0 m¶veletet. Egy
kijelentésváltozót kaptunk, amelynek értékei az Ny alkalmazásakor keletke-
zett kijelentések tagadásai. Ez a kijelentésváltozó felel meg a ∃yφ(x, y) nyitott
formulának. Ismét külön-külön tagadtuk azN0 m¶velettel a kapott kijelentés-
változó összes értékét; majd az eredményként el®állt újabb kijelentésváltozó
összes értékét tagadtuk az Nx m¶velettel, és megkaptuk a keresett kijelentést.
A konstrukcióban N0 két egymás utáni alkalmazása természetesen kioltotta
egymást, így a végeredmény némileg egyszer¶síthet® volt.
Természetesen ezek a formulák csak akkor nyerik majd el szándékolt értel-

müket, ha a bennük alkalmazott m¶veleteket pontos de�nícióval bevezetjük.
Ehhez azonban további fogalmi el®készületekre van szükség.
Nevezzük a φ(x1, . . . , xn) n-változós kijelentésfüggvény két értékét i-

ekvivalensnek, ha csak az xi változó helyén különböznek! (φ(x1, x2, x3) ér-
tékei közül például φ(a, b, c) 2-ekvivalens φ(a, c, c)-vel, az utóbbi pedig 3-
ekvivalens φ(a, c, b)-vel.) A (nyilvánvalóan re�exív, szimmetrikus és tranzitív)
i-ekvivalencia φ(x1, . . . , xn) értékeinek összességét i-ekvivalenciaosztályokra
bontja. Nxi

(
φ(x1, . . . , xn)

)
egy n − 1-változós kijelentésfüggvény, amely-

nek értékei a φ(x1, . . . , xn) kijelentésfüggvény egyes i-ekvivalenciaosztályaiba
tartozó értékek együttes tagadásai. Jelölje mármost Ekvi

(
φ(x1, . . . , xn)

)
a(

φ(x1, . . . , xn)
)
-beli i-ekvivalenciaosztályok összességét! Most már összes ér-

tékének megadásával meg tudjuk határozni az Nxi

(
φ(x1, . . . , xn)

)
kijelentés-

függvényt.(
Nxi

(
φ(x1, . . . , xn)

)) def
=
{
N(ξ) : (ξ) ∈ Ekvi

(
φ(x1, . . . , xn)

)}
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n = 1 esetén ez a meghatározás visszaadja az eredeti tractatusi N m¶veletet;
n = 2 és i = 2 esetén pedig a fentebbi Ny

(
φ(x, y)

)
-t kapjuk meg.

Hátra van még N0 meghatározása. Ezt tetsz®leges ξ kijelentésváltozóra
alkalmazhatjuk: (

N0(ξ)
) def

=
{
N(p) : p ∈ (ξ)

}
Az N m¶veleten bevezetett módosítások megoldják ugyan a Fogelin ál-

tal felvetett technikai problémákat, de ennek a megoldásnak ára van. Az Nx

m¶velet mind szintaktikai, mind szemantikai értelemben lényegében kvan-
torként viselkedik, tehát le kell mondanunk arról, hogy a kvanti�kációt va-
lami elemibbre redukáljuk. Ezzel együtt arról is le kell mondanunk, hogy
�[v]alamennyi kijelentés az elemi kijelentéseken végzett igazságm¶veletek
eredménye� (5.3); legalábbis ha ragaszkodunk ahhoz, hogy igazságm¶vele-
ten olyan m¶veletet értsünk, amelynek eredménye egy konkrét kijelentés.
Egy gyengébb értelemben mégis nevezhetjük igazságm¶veletnek mind az Nx,
mind az N0 m¶veletet, hiszen eredményük kijelentésváltozó, amelynek min-
den egyes értéke igazságértékkel rendelkez® kijelentés. A legsúlyosabb prob-
léma viszont az, hogy a tractatusi kvanti�kációt küls® eszközökkel mentettük
meg. Vitatható, hogy ezek az eszközök milyen mértékben idegenek a szöveg
szellemét®l; de a kulcsfontosságú hatos pont bet¶jének bizonyosan ellentmon-
danak.

6. Geach megoldási kísérlete

Peter Geach és Scott Soames ma többnyire de�nitívnek tekintett, egymástól
csak részletekben különböz® megoldásai közül Geach-ét ismertetjük, mert
az némileg egyszer¶bb és mert az övé a történeti els®ség. Geach szerint a
wittgensteini N m¶velet alkalmas tetsz®leges kvantoros szerkezet kifejezésé-
re; de ehhez �szükségünk van (és ezzel Wittgenstein adós marad) egy explicit
jelölésre, amellyel olyan kijelentések osztályaira utalhatunk, amelyekben az
egyik összetev® cserél®dik. N

(
ẍ : φ(x)

)
-szel fogom jelölni azon kijelentések

osztályának együttes tagadását, amelyeket úgy kapunk, hogy a φ(x) kije-
lentésfüggvényben (pontosabban az így jelölt kijelentésfüggvényben) konkrét
nevekkel helyettesítjük a változót.�18

Geach szerint tehát ez a jelölés alkalmas a kvanti�kált kijelentések kifeje-
zésére; éspedig a következ®képpen:

∀xφ(x) = N
(
ẍ : N

{
φ(x)

})
18 Geach [1981], 169.o.
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∃xφ(x) = N
{
N
(
ẍ : φ(x)

)}
A többszörösen kvanti�kált kijelentésekre pedig a következ® példát adja:

∃x∀yφ(x, y) = N
{
N
(
ẍ : N

(
ÿ : N

{
φ(x, y)

}))}
A példa alapján természetesen tetsz®leges kvantoros szerkezetet lehet kódol-
ni.19

Els® pillantásra Geach formulái az 5. szakaszban bevezetett eszközöket
alkalmazzák apró jelöléstechnikai módosítással; hiszen az utolsó formulában
például azN

{
φ(x, y)

}
részkifejezés azN m¶velet alkalmazásának eredménye-

ként áll el®, mégsem kijelentés, hanem kijelentésfüggvény, amelyben φ(x, y)
mindkét változója továbbra is szabad. Az itt alkalmazott N tehát látszólag
az 5. szakasz N0 m¶veletével analóg. N következ® alkalmazása pedig, amely
megköti az y változót, az 5. szakasz Ny m¶veletével mutat analógiát: mind-
kett® egyetlen változót köt meg egy többváltozós kijelentésfüggvényben.
De Geach sz¶kszavú magyarázatából kiderül, hogy a látszat csal: �N

(
ÿ :

N{φ(a, y)}
)
azt fejezi ki, hogy tagadunk minden olyan kijelentést, mint

N
{
φ(a, b)

}
; tehát azt, hogy állítjuk φ(a, b)-t, bármi helyett álljon is b; így

ekvivalens ∀yφ(a, y)-nal. És ha azután a-t az x változóval helyettesítjük,
az eredményt pedig beágyazzuk N

{
N
(
ẍ : . . .

)}
-be, ezzel azt fejezzük ki,

hogy tagadjuk azoknak a kijelentéseknek az együttes tagadását, amelyeket
∀yφ(a, y)-ból a megváltoztatásával kapunk.�20

Az N
{
φ(x, y)

}
és a φ(x, y) kifejezések tehát csak a felszíni struktúrában ré-

szei a formulának; a szintaktikai konstrukcióban nem szerepelnek. Valójában
a φ(a, b) kijelentésb®l indulunk ki, és felváltva alkalmazunk két m¶veletet:
a tractatusi N -et, amely egy kijelentésváltozó értékeib®l állít el® kijelentést;
valamint a ẍ-szel jelölt absztrakciós m¶veletet, amely kijelentésb®l állítja el®
egy kijelentésváltozó értékeit.
Az utóbbit Fogelin viszontválaszában a tractatusi rendszerbe való súlyos

beavatkozásként értékeli.21 Ez az értékelés azonban jogosulatlan. A kijelen-

19 A jelöléseken árnyalatnyit módosítottam. Geach nem használ kapcsos zárójelet akkor,
amikor az N m¶veletet egyetlen kijelentésre alkalmazza. Ezzel elvész a kijelentés és az álta-
la alkotott egyelem¶ kijelentésosztály közötti különbség. Geach Fogelinnek adott viszont-
válaszában maga is reagál erre a � Fogelin által egyébként nem említett � hiányosságra, és
védekezésképpen utal arra, hogy egy halmazelmélet konzisztenciáját nem befolyásolja, ha
benne az atomokat azonosítjuk a bel®lük alkotott szingletonokkal. Az ehhez hasonló nem-
jólfundált halmazelméleti konstrukciók azonban teljesen idegenek a tractatusi rendszert®l;
semmi értelme, hogy ilyenekre támaszkodjunk, amíg semmi nem kényszerít rá.

20 Uo.
21 Már a Tractatus 5.452 els® mondatát kissé er®szakoltan idéz® mottó is erre utal: �Min-

dig súlyos következményekkel kell járnia annak, ha a logika szimbolikájába új segédeszközt
vezetünk be.� Fogelin [1982], 124.o.
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tésváltozó értékeit Wittgenstein szerint valamiképpen mindig rögzíteni kell;
és Geach-nek teljesen igaza van abban, hogy a rögzítés mikéntjét túlzott ele-
ganciával min®síti lényegtelennek (3.316sk.). Ráadásul egy név (vagy más
kifejezés) változóval való helyettesítése a kijelentésváltozó el®állításának ki-
tüntetett módja (3.315). Geach tehát csupán elvégez egy Wittgenstein által
elhanyagolt részfeladatot. Az, hogy a kijelentésváltozó ilyen módon való absz-
trakciójának m¶veletére bevezet egy jelölést, nem sérti jobban kimondható-
sággal kapcsolatos tractatusi elveket, mint amikor Wittgenstein külön jelölést
vezet be az együttes tagadás m¶veletére, ezzel olyasvalaminek a kimondására
téve kísérletet, aminek csak megmutatkoznia szabadna.
Geach jelölésének fényében az bizonyul Fogelin hibájának, hogy a kvanti-

�kált kijelentések el®állításakor mindenáron a kvantoros pre�xumot követ®
kijelentésfüggvényb®l akart kiindulni; ebb®l azonban, mint az el®z® szaka-
szokban láttuk, néhány egyszer¶ kivételt®l eltekintve csak az N m¶velet mó-
dosított változatával lehet el®állítani a kvanti�kált kijelentéseket. Ha viszont
Geach receptjét követjük, és az el®állítás során folyamatosan változtatjuk,
mikor melyik kijelentésváltozóval dolgozunk, bármilyen kvantoros szerkeze-
tet véges sok lépésben tudunk el®állítani.
Hogy err®l megbizonyosodhassunk, vizsgáljuk meg részletesen a Fogelinnél

problematikus ∀xφ(x) el®állítását! A φ(a) kijelentésb®l indulunk ki, ahol a
tetsz®leges, megfelel® grammatikai kategóriájú név; majd ennek mint egy-
érték¶ kijelentésváltozónak ez egyetlen értékére alkalmazzuk az N m¶ve-
letet. Így az N

(
φ(a)

)
kijelentéshez jutunk. Ebb®l absztraháljuk azután az(

ẍ : N
{
φ(a)

})
kijelentésváltozót. E változó lehetséges értékei az N

{
φ(a)

}
,

N
{
φ(b)

}
, N
{
φ(c)

}
stb. kijelentések. Fogelin szerint ezek mindegyikét külön-

külön el® kell állítani, de ebben téved: az összes értéket egy csapásra el®állítja
az ẍ m¶velet egyetlen alkalmazása a mintaként választott N

{
φ(a)

}
� és al-

kalmasint bármely másik ilyen formájú � kijelentésb®l; és már csak N egy
újabb alkalmazására van szükség, hogy megkapjuk a végeredményt. Nem va-
gyunk tehát kiszolgáltatva annak, hogy hány tárgy van, amely a megfelel®
formával rendelkezik; nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy végtelen sok
feladatot kellene megoldanunk egymás után.
Az eddigiek alapján tehát úgy t¶nik, hogy a tractatusi kvanti�káció prob-

lémája megnyugtató megoldást nyert. A következ® szakaszban látni fogjuk,
hogy ez nincs így.

7. További problémák és megoldási kísérletek

Látszólag ártalmatlan módon, a tartalom megváltoztatása nélkül átláthatób-
bá és kevésbé félreérthet®vé tehetjük Geach jelöléseit, ha explicitté tesszük,
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hogy az általa ẍ-szel jelölt kijelentésváltozó-absztrakciós m¶velet alkalmazá-
sával valóban egy név cserél®dik változóra:

(
ẍ : φ(x)

)
helyett (x/a : φ(a))-t

írhatunk. A jelölés módosításával nem teszünk többet, mint hogy explicitté
tesszük Geach instrukcióit az ẍ m¶velet alkalmazására. Megmutatjuk, hogy
az átalakítás korántsem ártalmatlan; és ennek kapcsán rejtett paraméterekre
mutatunk rá Geach jelölésében is.
Lássuk Geach kétváltozós példáját az új jelöléssel!

∃x∀yφ(x, y) = N
(
N
(
x/a : N

(
y/b : N

(
φ(a, b)

))))
Geach feltehet®leg azért nem tette explicitté a névhelyettesítést, mert a vég-
eredmény szempontjából mindegy, milyen nevekb®l indulunk ki. Pontosab-
ban: szinte mindegy. Arra azért vigyáznunk kell, hogy a kiinduláskor válasz-
tott kijelentésben ne ugyanazt a nevet használjuk kétszer. Ha például φ(b, b)-
ból indulnánk ki, és � Geach instrukcióit követve � a megfelel® lépésnél b-t
y-nal helyettesítenénk, nem maradna mit x-szel helyettesíteni, és háromszo-
ros tagadást követ®en a nemkívánatos ∀yφ(y, y) eredményhez jutnánk.
De mi szavatolja, hogy van egyáltalán két különböz® individuumnév? Ismét

fel kell idéznünk: nem tudhatjuk, hogy egy adott formájú tárgyból mennyi
van, és így az adott grammatikai formájú nevek számára vonatkozóan sem
tudhatunk semmi többet annál, mint hogy ha tudunk velük kijelentést tenni,
akkor az adott név-, illetve tárgy-kategória nem lehet üres. Ameddig lehet-
séges, el kell kerülnünk, hogy a nevek számosságát bármilyen értelemben
kihasználjuk.
A nevek változókkal való helyettesítése még egy ponton kudarcba fullad-

hat. Legyenek a behelyettesíthet® nevek a korábbi szakaszokhoz hasonlóan
a, b, c stb., és induljunk ki az N

(
{φ(a, b)

}
kijelentésb®l! Az els®, y/b be-

helyettesítés után, mint láttuk, az
(
y/b : N

{
φ(a, b)

})
� vagy Geach jelö-

lésével:
(
ÿ : N

{
φ(a, y)

})
� kijelentésváltozóhoz jutunk, melynek értékei az

N
{
φ(a, a)

}
, N
{
φ(a, b)

}
, N
{
φ(a, c)

}
stb. kijelentések. Képezzük most ezek

együttes tagadását, majd végezzük el az x/a behelyettesítést a kapott

N
{
N
{
φ(a, a)

}
, N
{
φ(a, b)

}
, N
{
φ(a, c)

}
, . . .

}
kijelentésen! Az eredmény a hibás

N
{
N
{
φ(x, x)

}
, N
{
φ(x, b)

}
, N
{
φ(x, c)

}
, . . .

}
kijelentésváltozó lesz; hibás, mert egy nemkívánatos helyen is találtunk a-
el®fordulást.
Mindebb®l az következik, hogy ha pontosan követjük Geach utasításait,

anomáliák keletkeznek. Nemcsak azt kellene ugyanis számon tartanunk, hogy
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melyik nevet helyettesítjük éppen változóval (vagy ami ezzel egyenérték¶:
más nevekkel), hanem azt is, hogy milyen el®fordulási helyeken tesszük ezt.
És nem csak arról van szó, hogy a φ(x, y) kijelentésfüggvény hányadik vál-
tozójával dolgozunk éppen. Abban a φ(a, b) kijelentés ugyanis, amellyel egy
adott ponton dolgoznunk kell, az a, illetve a b nevek számos helyen el®for-
dulhatnak; ezeknek az el®fordulásoknak pedig egy részén el kell végezni az
épp soron következ® behelyettesítést, máshol viszont nem. Az el®bbi el®for-
dulásokat képviseli az x, illetve az y változó.
Ezek az információk rejtve maradnak a Geach által bevezetett jelölésben,

pedig annak alkalmazásaiban kulcsszerepet játszanak. A φ(x, y) jelölés hasz-
nálatával Geach megel®legezi, hogy már sikerült beazonosítani mindazokat a
helyeket, amelyeken kés®bb a behelyettesítéseket el fogjuk végezni. Hogy mi-
képpen történt a beazonosítás és hogy melyek is ezek a helyek, arról a φ(x, y)
jelsorozat önmagában még semmit nem árul el. Ha egyáltalán lehetséges eze-
ket az információkat valahogy számon tartani, akkor explicitté is lehet tenni
®ket, és ebben az esetben Geach jelölését hiányosnak, de alapjában helyesnek
mondhatjuk. Ha nem lehetséges, akkor Geach jelölése hibás.
A fenti megfontolások alapján a geach-i jelölés egy harmadik, az el®z®eknél

pontosabb változatához juthatunk a következ®képpen. A m¶velet általános
formája: x/〈h, h′, . . . 〉 � ahol h, h′ stb. természetes számok. Ha a m¶veletet
alkalmazzuk valamely φ kijelentésre, az eredmény az a φ(x) kijelentésfügg-
vény lesz, amelyet úgy nyerünk, hogy φ minden elemi részkijelentésében a
h-adik, a h′-edik stb. individuumnevet x-szel helyettesítjük.22 A példák ez-
úttal beszédesebbek a szabálynál:

(
x/〈1〉 : aRb

)
az xRb kijelentésfüggvényt

adja ki;
(
x/〈2〉 : aRb

)
az aRx-et; végül

(
x/〈1〉 : N

{
N{aRb}, N{Pa}

})
a

klasszikus els®rend¶ jelölés szerinti xRb & Px kijelentésfüggvényt.
Állítsunk el® az új kijelentésváltozó-absztrakciós m¶velettel néhány kvan-

ti�kált kijelentést! Az els®:

∃x∀yxRy = N
{
N
(
x/〈1〉 : N

(
y/〈2〉 : N{aRb}

))}
Az aRb elemi kijelentésb®l indulunk ki (bár kiindulhatnánk éppen aRa-ból
is). Ennek tagadása N{aRb}. A következ® lépés az ∼ aRy tractatusi megfele-
l®jének el®állítása az y/〈2〉 absztrakcióval. A kapott kijelentésváltozó összes

22 Az elemi kijelentésekben szerepl® nevek helyét akkor is egyértelm¶en megcímkézhet-
jük természetes számmal vagy rendszámmal, ha nem csak véges argumentumú relációs
kijelentéseket engedünk meg elemi kijelentés gyanánt. Az elemi kijelentés nevek láncolata
(4.22), tehát benne minden névnek meghatározott helye van, amelyet sorszámmal látha-
tunk el. (Legalábbis ha feltételezzük, hogy a láncnak van kezd® láncszeme, és nincsenek
benne elágazások. Ha nem így van, akkor a címkézés valamivel nehézkesebb, de még mindig
nem lehetetlen.)
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értékét tagadjuk; így ∀yaRy fordításához jutunk. Most a x/〈1〉 absztrakció-
val lépünk tovább ∀yxRy megfelel®jéhez. Ennek összes értékét tagadjuk az
N újabb alkalmazásával; most járunk ∼∃x∀yxRy-nél. Végül N utolsó alkal-
mazása kiadja a kívánt végeredményt.
A második:

∀x∃yxRy = N
(
x/〈1〉 : N

{
N
{
N(y/〈2〉 : aRb)

}})
= N

(
x/〈1〉 : N(y/〈2〉 : aRb)

)
Itt ugyanazokat a m¶veleteket más sorrendben végrehajtva aRb-b®l el®bb
az y/〈2〉 absztrakcióval az aRy kijelentésváltozóhoz jutunk, majd az utóbbi
összes értékének tagadásával és az eredmény újbóli tagadásával megkapjuk
∃yaRy fordítását. Ezt még egyszer tagadjuk, majd az x/〈1〉 absztrakcióval
el®állítjuk az ∼∃yxRy-nak megfelel® kijelentésváltozót. E változó összes érté-
kének tagadása a keresett kijelentés. Mivel kétszer alkalmaztuk egymás után
egytagú argumentumra � tehát egyszer¶ tagadásként � az N m¶veletet, e két
alkalmazás kioltja egymást. Ez tesz lehet®vé némi egyszer¶sítést a végered-
ményen.
Végül egy harmadik példa:

∀xxRx = N
(
x/〈1, 2〉 : N{aRb}

)
Ezúttal is aRb-b®l indulunk ki. Ezt tagadjuk, majd az x/〈1, 2〉 absztrakcióval
el®állítjuk ∼xRx tractatusi megfelel®jét. E kijelentésváltozó összes értékének
tagadása lesz a keresett kijelentés.
A példákból jól látható, hogy elemi kijelentéseken jól vizsgázik az im-

már másodjára módosított Geach-i jelölés; ráadásul most már valóban mind-
egy, hogy a kiinduló kijelentésekben mely individuumneveket használtuk. Az
összetett kijelentések azonban újabb nehézséget támasztanak.
Hogy tudnánk például el®állítani a

∀x(aRx⊃Px)

kijelentést? Természetesen mindhárom alábbi jelölt alkalmatlan:

N
(
x/〈1〉 : N

{
N
{
N
{
N{aRb}, Pa

}}})
,

N
(
x/〈2〉 : N

{
N
{
N
{
N{aRb}, Pa

}}})
,

N
(
x/〈1, 2〉 : N

{
N
{
N
{
N{aRb}, Pa

}}})
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� hiszen ezek klasszikus els®rend¶ nyelvi fordításai rendre a

∀x(xRb⊃Px),

∀x(aRx⊃Pa),
∀x(xRx⊃Px)

formulák lesznek. A kijelentés el®állításához olyan absztrakciós operátorra
van szükségünk, amely aRb⊃Pa tractatusi megfelel®jéb®l képes el®állítani
a klasszikus els®rend¶ aRx⊃Px-nek megfelel® kijelentésfüggvényt.
Ezt a célt fogja szolgálni a geach-i jelölés következ® módosítása. Eddig csak

azt jeleztük, melyik grammatikai helyeken kívánjuk a név-el®fordulásokat vál-
tozókkal helyettesíteni; ezentúl azon elemi kijelentések mintáját is megadjuk,
amelyekben a helyettesítéseket el akarjuk végezni. Ez lehet egy alapminta a
szó tractatusi értelmében � tehát olyan kijelentésváltozó, amelyben minden
összetev®t változó képvisel (3.315) �; de a helyettesítések körét korlátozhatjuk
is azzal, hogy a mintában egy vagy több helyen egy konkrét tulajdonnevet
szerepeltetünk. A m¶velet általános formája

x/
〈
k1 : φ1(u1, . . . , un), k2 : φ2(v1, . . . , vm), . . .

〉
lesz. Itt u1, u2, v1 stb. változók, és a φ1(u1, . . . , un), φ2(v1, . . . , vm) stb. ki-
jelentésvfüggvényeket elemi kijelentésekb®l nyertük a szokásos módon, egyes
név-el®fordulásokat változóval helyettesítve. A m¶veletet a következ®képpen
alkalmazzuk valamely ψ kijelentésre: ψ minden olyan elemi részkijelentésé-
ben, amely értéke a φ1(u1, . . . , un), φ2(v1, . . . , vm) stb. kijelentésvfüggvények
valamelyikének, rendre a k1-edik, a k2-edik stb. individuumnevet változóra
cseréljük.
A példák ismét beszédesebbek az általános szabálynál. Ha például az

x/〈1 : uRv〉 behelyettesítést alkalmazzuk egy φ kijelentésre, akkor kijelen-
tésváltozót kapunk, amely úgy keletkezik φ-b®l, hogy az összes uRv formájú
részkijelentésében a mintabeli u helyén szerepl® nevet x-szel helyettesítjük.
Ha pedig az x/〈2 : uRv, 1 : Pu〉 behelyettesítést alkalmazzuk φ-re, akkor azt
a kijelentésváltozót kapjuk, amely úgy keletkezik φ-b®l, hogy egyrészt az
összes uRv részkijelentésében a mintabeli v helyén szerepl® nevet x-szel he-
lyettesítjük; másrészt a Pu formájú részkijelentésekben a mintabeli u helyén
szerepl® nevet x-szel helyettesítjük.
Az újabb eszköz birtokában már meg tudjuk adni az iménti els®rend¶

formula korrekt tractatusi fordítását is:

∀x(aRx⊃Px) =

N
(
x/〈2 : aRu, 1 : Pu〉 : N

{
N
{
N
{
N{aRb}, Pa

}}})
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= N
(
x/〈2 : aRu, 1 : Pu〉 : N

{
N{aRb}, Pa

})
Kövessük végig pontról-pontra a konstrukciót! El®ször az
N
{
N
{
N{aRb}, Pa

}}
kijelentést állítjuk el®; ez a standard els®rend¶

aRb⊃Pa formula tractatusi fordítása. Az ebb®l képzett egyelem¶ kijelentés-
osztályra alkalmazzuk az N m¶veletet; a kapott N

{
N
{
N{N{aRb}, Pa}

}}
a standard jelölés szerinti ∼(aRb⊃Pa). Ezután x megfelel® helyekre való
behelyettesítésével megkapjuk a ∼(xRb⊃Px) nyitott formula fordítását.
Végül ezt tagadjuk összes értékére; az eredmény ∀x∼∼(aRx⊃Px), vagy
a kett®s negáció törlésével: ∀x(aRx⊃Px) tractatusi megfelel®je lesz. Az N
m¶velet halmozott egyargumentumú alkalmazásai törölhet® kett®s tagadást
alkotnak; így tudjuk némileg egyszer¶síteni a végeredményt.
Legújabb változóabsztrakciós eszközünk hatékonyságát mutatja az alábbi

példa is:
∀x∃y(xRy & yQx) =

N
(
x/〈1 : uRv, 2 : uQv〉 : N

{
N
{
N
(
y/〈2 : uRv, 1 : uQu〉 :

N{N{aRb}, N{aQb}}
)}})

= N
(
x/〈1 : uRv, 2 : uQv〉 : N

(
y/〈2 : uRv, 1 : uQv〉 : N

{
N{aRb}, N{aQb}

}))
Ezúttal az N

{
N{aRb}, N{aQb}

}
kijelentésb®l indulunk ki; ez aRb & aQb

tractatusi fordítása. Erre alkalmazzuk az y/〈2 : uRv, 1 : uQv〉 absztrakciót,
és megkapjuk a aRy & yQb-nek megfelel® tractatusi kijelentésfüggvényt. Al-
kalmazzuk erre, majd az eredményb®l képzett egyelem¶ osztályra még egy-
szer az N operátort; a kapott kijelentés a ∃y(aRy & yQb) fordítása. Az
ebb®l képzett egyelem¶ osztályra alkalmazzuk az N m¶veletet; majd az
x/〈2 : uRv, 1 : uQv〉 absztrakcióval megkapjuk a ∼∃y(xRy & yQx) kijelen-
tésfüggvény tractatusi megfelel®jét. Végül N utolsó alkalmazása eljuttat a
kívánt végeredményhez. Mivel N -t kétszer egymás után alkalmaztuk egyet-
len argumentumra, a két alkalmazás kioltja egymást; ez teszi lehet®vé az
egyszer¶sítést.
De nem nehéz észrevenni a korlátokat sem. Mire mennénk például a

∀x∃y(xRy & yRx)

kijelentéssel? Lássuk, meddig tudunk eljutni a szerkesztésben! Induljunk el
aRb & bRa tractatusi megfelel®jéb®l, az N

{
N{aRb}, N{bRa}

}
kijelentés-

b®l! A nevek megválasztásának ezúttal fontos szerepe van; így tudjuk siker-
rel alkalmazni az y/〈2 : aRu, 1 : uRa〉 absztrakciót az aRy & yRa kijelen-
tésfüggvény tractatusi megfelel®jének el®állítására. Erre alkalmazzuk az N
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m¶veletet; majd még egyszer az eredményb®l képzett egyelem¶ osztályra!
Így megkaptuk ∃y(aRy & yRa) tractatusi megfelel®jét:

N
{
N
(
y/〈2 : aRu, 1 : uRa〉 : N

{
N{aRb}, N{bRa}

})}
Itt azonban megáll a tudományunk. Most kellene a megfelel® helyeken x-et
helyettesíteni a helyére a kapott kijelentés elemi részkijelentéseibe; éspedig
hol az els®, hol a második argumentumhelyen. A kínálkozó absztrakciós m¶ve-
let tehát x/〈1 : aRu, 2 : uRa〉 lenne. A probléma az, hogy aRa kétszer is sze-
repel a konstrukcióban; egyszer aRy, másszor yRa értékeként. Ráadásul x-et
az egyik esetben az els®, a másik esetben a második argumentumhelyre kelle-
ne helyettesítenünk. Ha egyik vagy mindkét esetben hibás helyettesítést vég-
zünk, a végeredmény hibás lesz. A jelenlegi eszközeinkkel azonban nem tud-
juk megkülönböztetni ezt a két el®fordulást. Az említett x/〈1 : aRu, 2 : uRa〉
például aRa mindkét el®fordulásában mindkét helyre behelyettesítené x-et.
Milyen irányban lehetne még tovább fejleszteni a már így is többszörösen

továbbfejlesztett geach-i változóabsztrakciós m¶veletet, hogy ezzel a kijelen-
tésszerkezettel is elboldoguljunk? Mi különbözteti meg egyáltalán egymástól
aRa két el®fordulását?
A sorrendre természetesen nem hivatkozhatunk. Míg az aRb & bRa kü-

lönbözik a vele ekvivalens bRa & aRb-t®l, tehát van értelme benne a el-
s®, illetve második el®fordulásáról beszélni, addig N

{
N{aRb}, N{bRa}

}
és

N
{
N{bRa}, N{aRb}

}
ugyanaz, hiszen egy halmaz elemeinek nincs sorrend-

je. Voltaképpen ezen a ponton követi el mind Fogelin, mind Geach a dönt®
hibát: nem veszik észre, hogy az összetett kijelentések e tekintetben nem ke-
zelhet®k az elemiekkel analóg módon. Ebben a tekintetben lényegesen külön-
bözik Wittgenstein kijelentésfogalma a modern logika Fregét®l és Russellt®l
örökölt analóg fogalmaitól; és a wittgensteini kijelentésfüggvény sem analóg
a russellivel. Mivel N argumentumainak nincs sorrendje, az összetett kijelen-
tések konponensei nem lokalizálhatók a megszokott módon.
Az egymásba ágyazott N m¶veletek szerinti mélység sem alkal-

mas az el®fordulások megkülönböztetésére. N
{
N
(
y/〈2 : aRu, 1 : uRa〉 :

N
{
N{aRb}, N{bRa}

})}
-ban aRa mindkét el®fordulása a negyedik beágya-

zási szinten van (tehát az N m¶velet argumentumában szerepl® N m¶velet
argumentumában szerepl® N m¶velet argumentumában szerepl® N m¶velet
argumentumában szerepel).
Még egy szempont adódik a szintaktikai megkülönböztetésre: az, hogy

az adott kijelentés megkülönböztetend® el®fordulása milyen más kije-
lentések környezetében szerepel az adott konstrukcióban. Az ominózus
N
{
N
(
y/〈2 : aRu, 1 : uRa〉 : N

{
N{aRb}, N{bRa}

})}
kijelentésben például

aRa egyszer az aRb, aRc stb. kijelentésekkel, másszor az bRa, cRa stb. kije-
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lentésekkel szerepel egy társaságban. Ez persze nem azt jelenti, hogy a konst-
rukcióban izolálhatnánk az {aRa, aRb, aRc, . . . } és a {aRa, bRa, cRa, . . . } ki-
jelentésosztályokat. Ennek ellenére ki lehetne dolgozni az el®fordulások meg-
különböztetésének egy, az ilyen értelemben vett környezetre érzékeny mód-
szerét. Ezen az úton azonban már nem indulunk el; és erre jó okunk van.
A környezetérzékenység ugyanis azt jelentené, hogy a konstrukció minden
egyes lépésénél tekintettel kellene lennünk arra, hogy korábban milyen lépé-
seket tettünk már meg. A kvanti�kált kijelentések el®állításának szabályait
tehát nem lehetne teljes általánosságban megadni; mindig ad hoc megoldá-
sokra kényszerülnénk. (Vegyük észre, hogy már az ∃y(aRy & yRa) kijelentést
is csak úgy tudtuk el®állítani, hogy alkalmasan választottuk meg a kiinduló
elemi kijelentésekben szerepl® individuumneveket; korábbi konstrukcióink-
ban ilyen ügyeskedésekre nem volt szükség.)
A geach-i változóabsztrakciós m¶velet további, egyre er®ltetettebb módo-

sítási kísérletei helyett tehát inkább azt a � talán a szükségesnél óvatosabb �
negatív konklúziót vonjuk le, hogy ezen az úton nem látszik megoldhatónak
az els®rend¶ kvanti�káció kifejezése a tractatusi logikai szimbolika eszközei-
vel.

8. Kitér®: az eltér® értékelés tractatusi követel-

ménye

Negatív konklúziónkkal szemben felmerül egy ellenvetés. A
∀x∃y(xRy & yRx) kijelentés el®állításában azért akadtunk el, mert
nem tudtunk különbséget tenni aRa két el®fordulása között, amelyek közül
az egyikben behelyettesítéseket kellett végrehajtanunk, a másikban viszont
nem. Az aRa részkijelentés azonban nem is szerepelne a részkijelentések
között, ha nem döntöttünk volna úgy a fejezet elején, hogy az egyszer¶ség
kedvéért nem a tractatusi változóhasználati megszorítások szerinti tractatusi
kvanti�kációt, hanem a változóhasználati megszorításokat mell®z®, de a witt-
gensteini kvantormeghatározás szerinti kvanti�kációt próbáljuk meg kifejezni
a tractatusi logikai szimbolika eszközeivel. Úgy t¶nhet, hogy a látszólagos
egyszer¶sítés visszaüt. Ha megkövetelnénk, hogy a közös hatókörrel kvan-
ti�kált változók értéke különbözzön, a geach-i változóabsztrakciós m¶velet
utolsó módosított változata mégiscsak alkalmas lenne a ∀x∃y(xRy & yRx)
kijelentés tractatusi változatának el®állítására. Megmutatjuk, hogy ez nincs
így; az eltér® értékelés követelménye nemhogy megoldaná a helyzetet, de
újabb nehézségeket támaszt.
Az ellenvetésnek megfelel®en módosítsuk a kijelentésfüggvény fogalmát

26



a következ®képpen: valamely φ kijelentés akkor és csak akkor értéke a
ψ(x1, x2, . . . xn) kijelentésfüggvénynek, ha

1. φ úgy keletkezik ψ(x1, x2, . . . xn)-b®l, hogy a változóel®fordulásokat ne-
vekkel helyettesítjük;

2. ugyanazon változóel®fordulások helyére mindig ugyanazt a nevet he-
lyettesítjük;

3. különböz® változók el®fordulásait nem helyettesítjük egyazon névvel;

4. nem használunk olyan neveket változóhelyettesítésre, amelyek
ψ(x1, x2, . . . xn)-ban is szerepelnek.

Kíséreljük meg most még egyszer az

x/
〈
k1 : φ1(u1, . . . , un), k2 : φ2(v1, . . . , vm), . . .

〉
absztrakciós m¶velettel el®állítani a problémás ∀x∃y(xRy & yRx) kijelen-
tés tractatusi változatát! Mivel a konstrukció nagyon nehezen követhet®, él-
jünk azzal a további kényelmi megkötéssel, hogy az individuumtartomány
háromelem¶, vagyis mindössze három tractatusi individuumnév van: a, b és
c. Szintén a jobb követhet®ség kedvéért hibrid jelölést fogunk használni: a
konstrukcióban gyakran el®forduló N

{
N{φ}, N{ψ}

}
helyett mindvégig an-

nak klasszikus els®rend¶ megfelel®jét, φ & ψ-t írjuk.
Ismét aRb & bRa-b®l indulunk ki, és erre alkalmazzuk az

y/〈2 : aRu, 1 : uRa〉 absztrakciót. Az eredményként kapott aRy & yRa
kijelentésfüggvény értékeinek osztálya az imént bevezetett megszorítás sze-
rint: {aRb & bRa, aRb & bRa}. Az értékek közül tehát hiányzik aRa & aRa,
hiszen a-t nem lehet y helyére helyettesíteni. Most erre a kijelentésváltozóra,
majd az eredményre még egyszer alkalmazzuk az N m¶veletet. Az eredmény
a (aRb & bRa) ∨ (aRc & cRa) klasszikus els®rend¶ formula tractatusi
megfelel®je, N

{
N{aRb & bRa, aRc & cRa}

}
lesz. Most erre a kijelen-

tésre alkalmazzuk az x/〈1 : aRu, 2 : uRa〉 absztrakciót. Az eredmény az
N
{
N{xRb & bRx, xRc & cRx}

}
kijelentésfüggvény, a klasszikus els®rend¶

(xRb & bRx) ∨ (xRc & cRx) tractatusi megfelel®je. Ennek egyetlen értéke
a megszorítás szerint: N

{
N{aRb & bRa, aRc & cRa}

}
, hiszen sem b-t,

sem c-t nem lehet x helyére helyettesíteni. Erre kellene most alkalmaznunk
kétszer egymás után az N m¶veletet; ez azonban csak kett®s tagadás lenne,
tehát elhagyhatjuk.
A konstrukcióval közelébe sem tudtunk jutni a keresett kijelentésnek,

amely a klasszikus els®rend¶(
(aRb & bRa) ∨ (aRc & cRa)

)
&
(
(bRa & aRb) ∨ (bRc & cRb)

)
&
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(
(cRa & aRc) ∨ (cRb & bRc)

)
formula tractatusi megfelel®je lenne, vagyis a hibrid jelöléssel

N
{
N{aRb & bRa, aRc & cRa}, N{bRa & aRb, bRc & cRb},

N{cRa & aRc, cRb & bRc}
}

A példából jól látszik, hogy az eltér® értékelések követelménye nemhogy meg-
könnyítené, de lényegesen megnehezíti a dolgunkat. A többkvantoros szerke-
zeteket az el®z® fejezetben bevezetett absztrakciós m¶veletekkel nem lehet
rekonstruálni a tractatusi szimbolikában. A nehézség legfeljebb úgy hidalha-
tó át, ha lemondunk arról, hogy kijelentésfüggvényekre hivatkozzunk a kvan-
ti�kált kijelentések konstrukciójában, tehát lemondunk a kvantoroknak a 2.
szakaszban bevezetett tractatusi de�níciójáról. Ez azonban végképp túllépné
az amúgy is terjedelmes jelen fejezet kereteit.

9. A tractatusi kvanti�káció egy kirívóan hibás

kezelése

Egy néhány évvel ezel®tti tanulmányomban kísérletet tettem a korai wittgen-
steini logikai szimbolika modern eszközökkel történ® rekonstrukciójára.23 A
rekonstruált rendszert összevetettem a klasszikus els®rend¶ nyelvekkel,24 és
arra a megállapításra jutottam, hogy kifejez®er® szempontjából gazdagabb
azoknál. A megállapítást tetsz®leges els®rend¶ nyelv formuláinak tractatu-
si fordítása támasztotta alá (262sk.o.). A fordításba azonban több hiba is
csúszott:

1. a kifejezések jelölettartó fordítása csak súlyos megszorításokkal volt biz-
tosítható;

2. a kvanti�kált formulák fordítása ett®l függetlenül sem volt
igazságfeltétel-tartó.

A következ®kben els®sorban a második hibával foglalkozunk. Az els® a jelen
kontextusban csak annyiban érdekes, amennyiben a másodikkal összefügg; de
ezeket az összefüggéseket érintenünk kell.

23 Mekis [2001b]. A továbbiakban a f®szövegben, zárójelbe tett oldalszámokkal utalok a
tanulmányra.

24Éspedig, bár a tanulmány ezt elmulasztotta jelezni, a névfunktormentes els®rend¶
nyelvekkel.a ??. szakaszban részletesen tárgyalni fogjuk a névfunktorok problémáját a
tractatusi nyelvben.
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A fordítás mindenekel®tt azt feltételezi, hogy a tanulmányban Lkl-lel jelölt
forrásnyelv egy n-argumentumú formulájának fordítása mögé n darab változó
vagy névkonstans fordítását írva az Ltr-rel jelölt célnyelv elemi kijelentését
kapjuk. Fel kell tehát tennünk, hogy a célnyelvben vannak individuumnév-
ként és predikátumként viselked® kifejezések; éspedig a forrásnyelvi kifeje-
zések sikeres fordításához elegend® számban. Ez a feltevés önmagában még
elfogadható; ha nem teljesülne, hiába adnánk meg fordítást, az nem segítene
a két nyelv kifejez®erejének összehasonlításában.
A tanulmány nem speci�kálja, hogy pontosan melyik klasszikus els®rend¶

nyelvet is használja a fordítás forrásnyelveként. Lkl bevezetésekor még szá-
mosságuk tekintetében sem speci�kálja sem a névkonstansok, sem a predi-
kátumok osztályát. A fordítással szemben viszont olyan követelményeket tá-
maszt, amelyek egy maximális els®rend¶ nyelv összes individuumának fordí-
tását is lehet®vé teszik (olyan nyelvét� amelyben mind névkonstansból, mind
predikátumból megszámlálhatóan végtelen sok van): �A fordítás el®készíté-
seképp [. . . ] három diszjunkt, egyenként ℵ0 számosságú osztályt kell kiemel-
nünk a tractatusi logikai nyelv egyszer¶ neveinek N osztályából [. . . Ezekbe]
kerülnek rendre a klasszikus predikátumlogika névkonstansainak, változóinak
és predikátumainak fordításai; a fordítás tehát minden nem-logikai kifejezést
névvé alakít.� (262.o.) A fordítás leírásából nem derül ugyan ki, hogy két Lkl-
beli névkonstansnak lehet-e ugyanaz a fordítása vagy sem, a követelményb®l
sejthet®, hogy nem lehet; és természetesen ugyanez érvényes a változókra és
a predikátumokra is.
Mivel a tractatusi nevek jelölete rögzített, a fordítással egyben a forrás-

nyelv egy konkrét interpretációja és értékelése mellett is elkötelezzük ma-
gunkat. A tárgyalási univerzumot mindazok a tractatusi tárgyak alkotják,
amelyek nevének grammatikai formája megegyezik a forrásnyelv individuum-
terminusainak fordítására használt nevekével. Ez a tartomány feltevésünkb®l
következ®en végtelen. Ez az elkötelezettség a forrásnyelvben nem volt meg;
tehát csak akkor érdemes élni vele, ha elkerülhetetlen. Mivel Ltr-ben min-
den tárgynak pontosan egy neve van, további kényelmetlen el®feltevésként
adódik, hogy bármely két Lkl-beli individuumterminus extenziójának külön-
böz®nek kell lennie. Összességében megállapíthatjuk: a tanulmány elgondo-
lásai szerinti fordítás mind Lkl interpretációjával és értékelésével, mind Ltr

struktúrájával és kifejezéseinek számosságával kapcsolatban olyan elkötele-
zettségekkel jár, amelyek súlyosan korlátozzák a fordítás általánosságát.
A továbbiakban ett®l a nehézségt®l eltekintünk, mert a következ® prob-

léma független t®le. Hogy a függetlenséget nyilvánvalóvá tegyük, nem a tel-
jes Lkl fordításával fogunk foglalkozni, hanem csak egy olyan töredékével,
amelyben van legalább egy egy egyargumentumú és egy kétargumentumú
predikátum, valamint legalább két változó. Így nem kell feltételeznünk, hogy
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a kvanti�kációs tartomány végtelen. Példáink megszerkesztésében ennél is to-
vább megyünk, és kételem¶ kvanti�kációs tartománnyal fogunk dolgozni. Ez
nem megy az általánosság rovására; a példa tetsz®legesen nagy kvanti�kációs
tartományra általánosítható.

Lkl valamely ∀xφ formájú formulájának tractatusi változatát a tanulmány-
ban a (

∀xφ
)◦

= N
{
N
{
(φ◦)a/x◦

}
: a ∈ N, (A◦)x◦/a ∈ S

}
fordítási szabály adta meg.25 F ◦ jelöli az Lkl nyelv F kifejezésének fordítását
a tractatusi logikai szimbolikára; N pedig az együttes tagadás tractatusi m¶-
velete. N a tractatusi nevek osztálya; S pedig a tractatusi kijelentéseké. FG/H-
vel jelöljük azt a kifejezést, amelyet F -b®l H összes (szabad) el®fordulásának
G-re cserélésével kapunk. A szabályt átláthatóbb formára hozhatjuk, ha az
összes név N osztálya helyett azoknak a neveknek sz osztályára utalunk, ame-
lyekre Lkl individuumterminusait fordítjuk. Nind-del jelöljük ezt az osztályt,
amely tehát pontosan azokat a tractatusi neveket tartalmazza, amelyeket
x◦ helyére helyettesítve értelmes kijelentést kapunk. A szabály átláthatóbb
változata tehát: (

∀xφ
)◦

= N
{
N
{
(φ◦)a/x◦

}
: a ∈ Nind

}
A szabály értelmében tetsz®leges univerzálisan kvanti�kált formula fordí-

tását a tanulmányban ismertetett Ltr nyelvben a következ®képpen kapjuk
meg:

1. a kvantor hatókörében szerepl® formulát lefordítjuk a tractatusi szim-
bolikára;

2. képezzük az összes olyan kijelentést, amelyben a kvanti�kált változó
tractatusi fordításának összes el®fordulását egy vele megegyez® gram-
matikai formájú névvel helyettesítjük;

3. el®állítjuk e kijelentések együttes tagadásának tagadását.

Az utóbbi lesz az els®rend¶ formula Ltr-fordítása. Az egzisztenciálisan kvan-
ti�kált formulákat természetesen a következ®, az iméntivel analóg szabály
fordítja: (

∃xφ
)◦

= N
{
N
{
(φ◦)a/x◦ : a ∈ Nind

}}
A szabályok szemléltetésére és a hiba bemutatására el®állítjuk néhány el-

s®rend¶ formula tractatusi fordítását. Az egyszer¶ség kedvért feltételezzük,

25 I.m. 263.o.
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hogy a kvanti�kációs tartomány mindössze kételem¶, Ltr-ben tehát mind-
össze két individuumnév áll rendelkezésre: Nind = {a1, a2}. Legyen továbbá
x◦ = a1 és y◦ = a2; a többi változót nem vesszük bele a fordításba. Feltéte-
lezzük továbbá, hogy U két eleme Lkl-ben is megnevezhet® individuumkons-
tanssal. Fordításunkat az áttekinthet®ség kedvéért vissza fogjuk fordítani Lkl

ismer®sebb szimbolikájára. A viszontirányú fordítást ∗ jelöli.26 Az alábbi tri-
viális szabályokat fogjuk követni:

1. Ha P n-argumentumú predikátum Lkl-ben, akkor (P ◦)∗ = P ;

2. Ha x Lkl-beli változó, akkor (x◦)∗ vele egyez® jelölet¶ individuumkons-
tans Lkl-ben;

3. Ha φ1, . . . , φn tractatusi kijelentések, akkor
(
N{φ1, . . . , φn}

)∗
=

∼φ1
∗ & . . . & ∼φn

∗

Kezdjük a ∀xPx és a ∃xPx formulákkal:(
∀xPx

)◦
=

= N
{
N
{(

(Px)◦
)a/x◦}

: a ∈ Nind

}
=

= N
{
N{P ◦a1}, N{P ◦a2}

}
Fordítsuk most vissza az eredményt Lkl ismer®sebb szimbolikájára:(

N
{
N{P ◦a1}, N{P ◦a2}

})∗
=

=
(
∼∼Pa1

∗ & ∼∼Pa2
∗)⇔

⇔ Pa1
∗ & Pa2

∗

A ∃xPx formula fordítása pedig a következ®képpen alakul:

(∃xPx)◦ =

= N
{
N
{(

(Px)◦
)a/x◦

: a ∈ Nind
}}

=

= N
{
N{P ◦a1, P

◦a2}
}

26A viszontirányú fordítás lényegében megegyezik a tanulmányban bevezetett Lfin
tr véges

tractatusi nyelv ott megadott és szintén ∗-gal jelölt fordításával. A különbség csupán annyi,
hogy itt feltételeztük az els®rend¶ predikátumoknak megfelel® névkategóriákat a tractatusi
nyelvben. (I.m. 263sk.o.
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Az eredményt ismét érdemes visszafordítani a megszokott szimbolikára:(
N
{
N{P ◦a1, P

◦a2}
})∗

= ∼
(
∼Pa1

∗ & ∼Pa2
∗)⇔

⇔ Pa1
∗ ∨ Pa2

∗

A szabályok ezekben az egyszer¶ esetekben valóban azt állították el®, amit
elvártunk t®lük: kételem¶ tárgyalási univerzum mellett mind az eredeti for-
mulák, mind a tractatusi változatok azt állítják, hogy a P predikátumot az x
változó összes, illetve némely értéke kielégíti. Tekintsünk most egy árnyalattal
összetettebb, kétszeresen kvanti�kált formulát, ∃x∃yxRy-t!

(∃x∃yxRy)◦ =

= N
{
N
{(

(∃yxRy)◦
)a/x◦

: a ∈ Nind
}}

� ahol
(∃yxRy)◦ =

= N
{
N
{(

(xRy)◦
)a/y◦

: a ∈ Nind
}}

=

= N
{
N
{
(a1R

◦a2)
a/a2 , : a ∈ Nind

}}
=

= N
{
N{a1R

◦a1, a1R
◦a2}

}
Végezzük el most rendre az a/x◦ behelyettesítéseket:(

(∃yxRy)◦
)a1/a1 = N

{
N{a1R

◦a1, a1R
◦a2}

}
(
(∃yxRy)◦

)a2/a1 = N
{
N{a2R

◦a2}
}

= a2R
◦a2

Így a teljes formula fordítása:

(∃x∃yxRy)◦ =

= N
{
N
{
N
{
N{a1R

◦a1, a1R
◦a2}

}
, a2R

◦a2

}}
Az eredményt ismét visszafordítjuk az ismer®sebb szimbolikára:(

N
{
N
{
N
{
N{a1R

◦a1, a1R
◦a2}

}
, a2R

◦a2

}})∗
=

= ∼
(
∼∼(∼ a1

∗Ra1
∗ & ∼ a1

∗Ra2
∗) & ∼ a2

∗Ra2
∗)⇔

⇔ a1
∗Ra1

∗ ∨ a1
∗Ra2

∗ ∨ a2
∗Ra2

∗
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Ez az eredmény nyilvánvalóan hibás; az alternációs tagok közül kimaradt
ugyanis a2

∗Ra1
∗, tehát az a lehet®ség, hogy az R által jelölt reláció a2 és

a1 jelölete között áll fenn. Precízebben fogalmazva: U = {u1, u2}, %(a1) =
v(x) = u1, %(a2) = v(y) = u2, %(R) =

{
〈u2, u1〉

}
mellett ∃x∃yxRy igaz,

(∃x∃yxRy)◦∗ viszont nem. Ebben a triviális ∗ fordítás nyilvánvalóan ártatlan;
a példa tehát azt mutatta meg, hogy a ◦ fordítás már kételem¶ kvanti�kációs
tartomány mellett sem igazsáfeltétel-tartó.
Magasabb elemszámú tartományokra természetesen mutatis mutandis ér-

vényesek lesznek az imént elmondottak; a különbség csupán annyi, hogy ha
végtelen halmazon kvanti�kálunk, nem használhatjuk a ∗ viszontfordítást.
Az iménti hiba mindenképpen generálódni fog, hiszen az y◦ helyére helyet-
tesített nevek között fel fog bukkanni x◦ is, és így a 〈y◦, x◦〉 pár kimarad a
megvizsgált lehet®ségek közül.
A hiba természetesen abból ered, hogy a behelyettesítés után már semmi

nem utal egy kifejezésben arra, hogy benne mely kifejezések lettek újonnan
behelyettesítve: sem Ltr-ben, sem Lkl-ben nem logikai törvény például az

(φt′/t)t′′/t′ ⇔ φt′′/t

� vagy speciális esetként a
(φt′/t)t/t′ ⇔ φ

ekvivalenciaséma.

10. A kirívóan hibás kezelés korrekciója

Az el®z® szakaszban tárgyalt problémákat megoldhatjuk a fordítás következ®
módosításával. Továbbra is feltételezzük, hogy a tractatusi nyelvben vannak
individuumnévként és predikátumként viselked® nevek, amelyek a fordítást
egyáltalán lehet®vé teszik. Lemondunk azonban arról, hogy egy teljes els®ren-
d¶ nyelvet fordítsunk le a tractatusi nyelvre, és csak egy, a tractatusi nyelv ka-
pacitásának megfelel®en korlátozott változószámú, névkonstans-mentes töre-
dékkel foglalkozunk. Feltételezzük, hogy a tractatusi nyelvben vagy végtelen
sok individuumnévként viselked® név van, vagy több, mint amennyi változó a
nyelvtöredékünkben. E nevek osztályát továbbra is Nind jelöli. A nyelvtöredék
változóinak Var osztályát kölcsönösen egyértelm¶en megfeleltetjük Nind egy
Nvar részosztályának. Hogy a nyelvtöredék ne legyen üres, feltesszük, hogy
Nvar sem az. A fennmaradó Nind-beli nevek közül kerül ki a kvanti�kációs
tartománynak megtett, nemüres NU. (Kvanti�kációs tartományon tehát eb-
ben a szakaszban nem individuumok, hanem nevek osztályát értjük. Mivel a
tractatusi nyelvben a nevek és a tárgyak között bijektív kapcsolat van, ez a
beszédmód legitim.)
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Tehát a következ®ket kötöttük ki: Nvar ∩ NU = ∅; Nvar ∪ NU ⊆ Nind; továbbá
Nvar 6= ∅ és NU 6= ∅. Ha Nind kételem¶, már tudunk egyváltozós formulákat
fordítani és egyelem¶ kvanti�kációs tartományt használni. Ennél gazdagabb
nyelvi és szemantikai struktúrákhoz többelem¶ Nind-re van szükség. (Ha ra-
gaszkodunk névkonstansok szerepeltetéséhez a formulákban, akkor azokat
Nind egy mind Nvar-tól, mind NU-tól diszjunkt részosztályára kell fordítanunk;
és ezzel tovább szaporítjuk a tractatusi nyelvvel szembeni elvárásainkat.)
A predikátumokat nekik megfelel® kategóriájú tractatusi nevekre fordítjuk.

Hogy a fordítás a lehet®ségekhez képest jelentéstartó legyen, fel kell tennünk,
hogy a Npr,n osztályban ugyanannyi név van, ahány n-argumentumú predi-
kátum a forrásnyelvben. Ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen nyelvtöredéket
le tudjunk fordítani a tractatusi nyelvre, minimálisan annyit kell feltennünk,
hogy az

⋃
i∈N Npr,i osztály nemüres.

A fejezet összes eddigi fordítási példája egy olyan els®rend¶ nyelvtöredékre
korlátozódott, amelyben két változó van, valamint néhány egyargumentumú
és néhány kétargumentumú predikátum. Az azonosságpredikátum használa-
tától is eltekintettünk. Ett®l a következ®kben sem fogunk eltérni, de fordítási
szabályainkat valamivel nagyobb általánosságban fogalmazzuk meg. A fordí-
tást ezúttal � jelöli. Csak a kvanti�kált formulák fordítási szabálya változik
meg: (

∀xφ
)�

= N
{
N
{(

(φ)�
)a/x�}

: a ∈ NU

}
� illetve (

∃xφ
)�

= N
{
N
{(

(φ)�
)a/x�

: a ∈ NU
}}

Ezek a szabályok már probléma nélkül alkalmazhatók többszörösen kvan-
ti�kált formulák fordítására. Az el®z® szakasz példájánál maradva megadjuk
∃x∃yxRy fordítását kételem¶ univerzumon. Nem változtatjuk meg, csak az
új kontextushoz igazítjuk a jelöléseket: NU = {a1, a2}; továbbá x� 6= y� és
természetesen NU ∩ {x�, y�} = ∅.(

∃x∃yxRy
)�

=

= N
{
N
{(

(∃yxRy)�
)a/x�

: a ∈ NU
}}

� ahol (
∃yxRy

)�
=

= N
{
N
{(

(xRy)�
)a/y�

: a ∈ NU
}}

=

= N
{
N
{
(x�R�y�)a/y� : a ∈ NU

}}
=

= N
{
N{x�R�a1, x

�R�a2}
}
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� vagyis (
∃x∃yxRy

)�
=

= N
{
N
{(
N
{
N{x�R�a1, x

�R�a2}
})a/x�

: a ∈ NU

}}
=

= N
{
N
{
N
{
N{a1R

�a1, a1R
�a2}}, N{N{a2R

�a1, a2R
�a2}

}}}
Az eredményt az áttekinthet®ség kedvéért ezúttal is visszafordíthatjuk, de

egy az eredetinél b®vebb nyelvtöredékre, amelyben a tárgyalási univerzum
két elemének van neve. A fordítást ezúttal is ∗ jelöli, de az x�∗ = x azonosság
nem teljesül:(

N
{
N
{
N
{
N{a1R

�a1, a1R
�a2}

}
, N
{
N{a2R

�a1, a2R
�a2}

}}})∗
=

= ∼
(
∼∼(∼ a1

∗Ra1
∗ & ∼ a1R

∗a2
∗) & ∼∼(∼ a2

∗Ra1
∗ & ∼ a2

∗Ra2
∗)
)

=

= ∼(∼ a1
∗Ra1

∗ & ∼ a1
∗Ra2

∗ & ∼ a2
∗Ra1

∗ & ∼ a2
∗Ra2

∗) =

= a1
∗Ra1

∗ ∨ a1
∗Ra2

∗ ∨ a2
∗Ra1

∗ ∨ a2
∗Ra2

∗

Ezúttal tehát nem maradt ki egyetlen lehet®ség sem. Ez annak köszönhet®,
hogy a változókat a kvanti�kációs tartományon kívüli nevekre fordítottuk, és
így a behelyettesítések során az egyik változó fordításának helyére nem kerül-
hetett a másik változó fordítása. A fordítást nem torzítja el a kvanti�kációs
tartomány növelése sem. Ráadásul tetsz®leges kvantoros szerkezet fordítha-
tó így a tractatusi logikai nyelvre; nem fog zavar keletkezni, mert mindig
Nvar-beli név helyére helyettesítünk NU-beli nevet.
Ráadásul a fordítás során lényegesen gyengébb el®feltevésekkel kellett él-

nünk. E tekintetben az új fordítás legnagyobb el®nye az, hogy a 9. szakasztól
eltér®en nem végtelen kvanti�kációs tartomány és végtelen kapacitású trac-
tatusi nyelv mellett köteleztük el magunkat; hanem csupán amellett, hogy ha

végtelen a kvanti�kációs tartomány, akkor a tractatusi nyelvnek is végtelen
kapacitással kell bírnia. Ez pedig olyan követelmény, amelyet, mint a fejezet
korábbi szakaszaiban láttuk, a tractatusi nyelv mindenképpen teljesít.
Tehát sikerült megoldani a 9. szakaszban felmerült problémákat. Ahogy

azonban lenni szokott, a megoldás újabb problémákat vet fel. Az új fordí-
tás ugyanis tartalmaz egy megszorítást, amellyel az elvetett, hibás fordítás
nem élt. Feltételeztük, hogy a kvanti�kációs tartomány sz¶kebb, mint az in-
dividuumnevek osztálya. Ezzel a megszorítással szimulálni tudtuk ugyan az
els®rend¶ kvanti�kációt a tractatusi logikai szimbolikában, de ez a szimu-
láció nyilvánvalóan nem esik egybe a fejezet korábbi szakaszaiban tárgyalt
tractatusi kvanti�kációval, amelyben a kvanti�kációs tartomány az összes
individuumnév osztálya. Igaz ugyan, hogy egy-egy kvanti�kált kijelentéshez
mindig csak néhány elemet kell kihagyni ebb®l az osztályból; de már egyetlen
elem kihagyása is eltorzítja a kvanti�kált kijelentés értelmét.
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11. Megoldási kísérlet mesterséges nevek beve-

zetésével

Az újabb fordítás tehát csak a saját korábbi tanulmányom néhány hibáját
oldja meg, a tractatusi kvanti�káció korábbi szakaszokban taglalt problémá-
ját nem. Mégis utat mutat egy újabb megoldási lehet®ség felé, amely, akárcsak
az N m¶velet 5. szakaszban bevezetett módosítása, lazít egyet a tractatusi
nyelvfelfogás rendkívül szigorú keretein. A következ®r®l van szó.
A tractatusi individuumnevek Nind osztálya mellé felvesszük a változóként

használt nevek Nvar osztályát. E neveket változóneveknek fogjuk nevezni.27

Szintaktikai formájukat tekintve megegyeznek az individuumnevekkel, és je-
löletük is egy-egy tetsz®legesen választott individuum � akár minden egyes
változónév jelölheti ugyanazt az individuumot is; ez teljesen mindegy. Az
individuumok osztályát tehát nem b®vítjük; a változónevek esetében lemon-
dunk viszont arról a tractatusi dogmáról, hogy két névnek nem lehet ugyanaz
a jelölete. (Ez a leginkább vitatható pontja ennek a megoldási kísérletünknek;
a kés®bbiekben még visszatérünk rá.) Végtelen sok változónevet vezetünk be;
ezek mindegyike megfelel egy tényleges individuumváltozónak, és ennek meg-
felel®en az ẋ, ẏ stb. jelöléseket használhatjuk rájuk. Az a, b stb. jelöléseket
megtartjuk Nind elemei számára. A változónevek különböznek mind a tény-
leges individuumváltozóktól, mind a klasszikus els®rend¶ nyelvek változóitól
abban a tekintetben, hogy nem változók, hanem nevek, amelyek tetsz®leges,
de rögzített individuumot jelölnek.
A φ(ẋ1, . . . , ẋn) formula így φ(a1, . . . , an)-hez hasonlóan maga is kijelen-

tés lesz, nem pedig kijelentésfüggvény. Ugyanakkor alkalmas lesz arra, hogy
kijelentésfüggvény el®állítására használjuk, éspedig pontosan azon a módon,
ahogy az el®z® szakaszban megadott fordításban tettük. Ha φ(ẋ1, . . . , ẋn)-ben
valamely ẋn változónevet behelyettesítjük az xk tényleges változóval, ponto-
san ahhoz a kijelentésfüggvényhez jutunk, amelyre az adott változóra való
kvanti�kációhoz szükségünk van. E kijelentésfüggvény értékei mindazok a
kijelentések, amelyeket úgy kapunk, hogy φ(ẋ1, . . . , ẋn)-ben ẋk összes el®for-
dulása helyére valamely tényleges individuumnevet írunk. Nem kerülhet sor

27 Polgárdi Ákossal közös Tractatus-kontrollfordításunk egyik legnagyobb (általunk is-
mert) kudarca volt, hogy csak találgatni tudtuk a 3.314. pontban szerepl® `variable Name'
kifejezés értelmét. Ezt Márkus `változónév'-ként adta vissza; mi a `változóként felfogott
név' fordulatot választottuk, gondolván, hogy olyasmir®l van szó, mint amikor aRb-ben
a és b tetsz®leges nevet képviselhet; vagy mint amikor a `János szereti Marit' logikai pél-
damondat szintén az összes ugyanilyen formájú mondatot képviseli. Könnyen lehet, hogy
tévedtünk; az viszont szinte teljesen biztos, hogy az enigmatikus kifejezés nem abban az
értelemben szerepel a Tractatus szövegében, mint magyar megfelel®i e szakasz f®szövegé-
ben.
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nem várt helyen történ®, hibás behelyettesítésekre, mert a még behelyettesí-
tésre váró változónevek különböznek a behelyettesített individuumnevekt®l;
az el®bbiek Nvar-ból, az utóbbiak Nind-b®l kerülnek ki. A behelyettesítés m¶-
velete tehát nem jár információvesztéssel.
A kijelentésváltozókat el®állító absztrakciós m¶veletre nyugodtan hasz-

nálhatjuk Geach eredeti jelölését a jelen kontextushoz igazított értelmezés-
sel; a 7. szakasz elején bemutatott hibák ellen itt védve vagyunk, hiszen
nem tetsz®leges név, hanem speciálisan megválasztott változónév szerepel az
(ẍ : φ(ẋ)) absztrakciós m¶velet argumentumában. A m¶velet argumentuma
a φ(ẋ) kijelentés (és nem valamely φ(a), mint Geach eredeti verziójában);
eredménye pedig az a kijelentésfüggvény, amelynek elemeitt úgy kapjuk meg,
hogy φ(ẋ)-ben ẋ összes el®fordulását Nind valamely elemével helyettesítjük.
Mivel a behelyettesítés az összes el®fordulásra kiterjed, nem lépnek fel az
el®fordulások beazonosításával kapcsolatos � a 7. szakaszban végzetesnek bi-
zonyult � problémák.
Fontos tisztázni: ahhoz, hogy a kijelentésfüggvényt megkapjuk, nem szük-

séges annak összes értékét külön-külön el®állítanunk. Ha az individuumtarto-
mány végtelen, akkor ez esetenként végtelen sok m¶velet elvégzését jelentené.
Szükséges viszont, hogy minden egyes esetben elvben elvégezhet®k legyenek
a behelyettesítések. A 7. szakaszban nem mindig tudtuk elvégezni a behe-
lyettesítéseket, mert egy összetett kijelentésen belül egy elemi kijelentés el®-
fordulásainak felismerésére nem találtunk szintaktikai kritériumot. Itt ilyen
probléma nem merülhet fel, mert a behelyettesítés mindig minden el®fordu-
lásra kiterjed.
Tetsz®leges kvantorszerkezet¶ els®rend¶ formula tractatusi változatának

konstrukciójára ezek után már anélkül használhatjuk az el®z® szakaszban
megadott fordítás módszerét, hogy annak hibáját is átvennénk; a kvanti�ká-
ció a teljes individuumtartomány felett történik.
Megadjuk tetsz®leges Q1x1 . . . Qnxnφ(x1, . . . , xn) prenex formula28 konst-

rukcióját a változónevekkel b®vített tractatusi logikai szimbolikában.

1. Kiindulunk a φ(ẋ1, . . . , ẋn) kijelentésb®l. Ez a kijelentés kvantor- és
változómentes, tehát véges sok (változóneveket is tartalmazó) elemi ki-
jelentésb®l el®állítható az N m¶velet egy- és kétargumentumú alkalma-
zásaival.

28 Prenex formulának mondjuk a klasszikus els®rend¶ nyelvek azon formuáit, amelyek-
ben minden kvantor a formula elején szerepel. A kvantorok rendezett n-esét a formula
pre�xumának, a kvantorokat követ® kvantormentes nyitott formulát a formula mátrixá-
nak nevezzük. Az els®rend¶ logika alapvet® tétele, hogy bármely formulához létezik vele
elvivalens prenex formula; ezt a formula prenex alakjának nevezzük. Triviális esetekt®l elte-
kintve a prenex alak nem egyértelm¶, de további szerkezeti megszorításokkal egyértelm¶vé
tehet®.
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2. Ha már el®állítottunk valamely ψ(ẋ1, . . . , ẋk) részkijelen-
tést, és Qkxk a soron következ® kvantor (tehát vagy
ψ(ẋ1, . . . , ẋk) = φ(ẋ1, . . . , ẋn) és k = n, vagy ψ(ẋ1, . . . , ẋk) =
Qk+1xk+1 . . . Qnxnφ(ẋ1, . . . , ẋk, xk+1, . . . , xn) és 1 < k ≤ n), akkor

(a) amennyiben Qk egzisztenciális kvantor,

i. alkalmazzuk az
(
ẍk : ψ(ẋ1, . . . , ẋk)

)
absztrakciót, vagyis a

ψ(ẋ1, . . . , ẋk) kijelentésben ẋk összes el®fordulásának helyére
xk-t írunk;

ii. a kapott kijelentésváltozóra alkalmazzuk az N m¶veletet;
majd

iii. az eredményt tagadjuk N újabb alkalmazásával;

(b) amennyiben Qk univerzális kvantor,

i. ψ(ẋ1, . . . , ẋk)-t tagadjuk az N m¶velettel;
ii. alkalmazzuk az

(
ẍk : Nψ(ẋ1, . . . , ẋk)

)
absztrakciót;

iii. a kapott kijelentésváltozóra alkalmazzuk az N m¶veletet.

A megadott módon tetsz®leges Q1x1 . . . Qnxnφ(x1, . . . xn) prenex formula 3n
m¶velet alkalmazásával el®állítható a φ(ẋ1, . . . , ẋn) kijelentésb®l.
A fejezet utolsó konstrukciós példájaként el®állítjuk a 7. szakaszban prob-

lematikusnak bizonyult ∀x∃y(xRy & yRx) tractatusi megfelel®jét.

∀x∃y(xRy & yRx) =

= N
(
ẍ : N

(
ÿ : N

{
N{ẋRẏ}, N{ẏRẋ}

}))
A konstrukciós algoritmust követve xRy & yRx tractatusi változa-
tából, N

{
N{ẋRẏ}, N{ẏRẋ}

}
-b®l indulunk ki, amely, még egyszer

hangsúlyozzuk, nem kijelentésfüggvény, hanem kijelentés, hiszen ẋ és
ẏ speciális individuumnevek. Ebb®l a kijelentésb®l állítjuk el® az(
ÿ : N

{
N{ẋRẏ}, N{ẏRẋ}

})
kijelentésfüggvényt. E függvény értékei az

N
{
N{ẋRa}, N{aRẋ}

}
, N
{
N{ẋRb}, N{bRẋ}

}
, N
{
N{ẋRc}, N{cRẋ}

}
stb.

kijelentések. Ezek együttes tagadását képezzük az N m¶velettel. A ka-
pott kijelentést tagadjuk N újabb alkalmazásával; most jutottunk el
∃y(xRy & yRx) tractatusi megfelel®jéhez. Ez megintcsak nem kijelen-
tésváltozó, hanem konkrét kijelentés. Geach jelöléseivel ez N

{
N
(
ÿ :

N{N{ẋRẏ}, N{ẏRẋ}}
)}

lesz. Ezt most ismét tagadunk kell; miután a két
tagadás kioltja egymást, visszajutottunk N

(
ÿ : N

{
N{ẋRẏ}, N{ẏRẋ}

})
-

hez. Ebb®l el®állítjuk az
(
ẍ : N

(
ÿ : N

{
N{ẋRẏ}, N{ẏRẋ}

}))
kijelentés-

függvényt; majd az utóbbi összes értékének tagadásával ∀x∃y(xRy & yRx)
keresett tractatusi megfelel®jét.
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A konstrukció során az el®z® szakaszokban tárgyalt nehézségek egyike sem
lépett fel. A konstrukció minden egyes pontján adott volt az a kijelentés
vagy kijelentésváltozó, amellyel tovább kellett dolgoznunk; és egyértelm¶en
adott volt a következ® elvégzend® m¶velet is. Nem kényszerültünk az N m¶-
velet módosítására sem, mint az 5. szakaszban. E tekintetben tehát minden
korábbinál jobb megoldáshoz jutottunk.
A megoldásért azonban ezúttal is komoly árat kellett �zetnünk: le kellett

mondanunk arról a tractatusi szintaktikai alapelvr®l, hogy minden tárgynak
pontosan egy neve van, hiszen �a tulajdonképpeni név az, ami a tárgyat jelöl®
összes szimbólumban közös� (3.3411). Az e szakaszban körvonalazott módo-
sított tractatusi logikai szimbolikában a változóként használt nevet és a vele
azonos jelölet¶ tulajdonképpeni nevet teljesen esetlegesen különböztette meg
az, hogy az egyiket hozzárendeltük egy változóhoz és eszközként használtuk a
kijelentésváltozók absztrakciójában, a másikat pedig nem. Az ilyen esetleges
megkülönböztetéseknek a tractatusi szimbólumfelfogásban nincs helye.
Hogy pontosan lássuk, a probléma �lozó�ai tétjét, tegyük fel a kérdést:

feltéve, hogy az ẋ változónév és az a tulajdonképpeni név ugyanazt a tár-
gyat jelölik, ẋRb és aRb vajon ugyanaz a kijelentés lesz, vagy más és más?
Világos, hogy a két név különbözik, hiszen más és más szintaktikai funk-
ciójuk. Ha mármost a két kijelentés egy és ugyanaz, akkor ellentmondásba
kerülünk azzal, hogy az elemi kijelentés nem több, mint �nevek összekapcso-
lódása, láncolata� (4.22), hiszen itt ugyanaz az az elemi kijelentés különböz®
nevek láncolataként is el®állt. Ha viszont nem egy és ugyanaz a két kije-
lentés, akkor az elemi kijelentések függetlenségének alapelvével (4.21sk.; vö.
2.061) kerültünk ellentmondásba, hiszen ẋRb és aRb kölcsönösen következnek
egymásból.
Úgy t¶nik, nincs kiút; minden irányban ellentmondásra jutunk. De in-

duljunk el még egyszer visszafelé, hátha valamelyik premissza feladásával
mégiscsak menthet® a helyzet! Az ekvivalens kijelentések azonosak (5.141) �
márpedig ẋRb és aRb ekvivalensek. Azonos elemi kijelentések pedig azonos
nevekb®l állnak. Tehát az ẋ változónév és az a tulajdonképpeni név valójában
egy és ugyanaz. De hát akkor hogy lehet eltér® a szintaktikai funkciójuk?
Úgy vélem, ezen a ponton remélhetünk egérutat. Wittgenstein a 3.32-ben

bevezet egy nagyon fontos megkülönböztetést jel és szimbólum között: �[a]
jel az, ami a szimbólumból érzékileg észlelhet®�.29 A következ® bekezdések-
ben azt a nagyon fontos esetet tárgyalja, amikor egyazon jel több különböz®
szimbólumot is képviselhet; az ilyesmi �a legalapvet®bb tévedések � forrása a
�lozó�ában (3.324). Ugyanakkor az is világos, hogy egy szimbólumnak megfe-
lelhet nagyon sok jel. Ebbe a lehet®ségbe szeretnék belekapaszkodni Az, hogy

29A megkülönböztetés a szövegben nem következetes; ld. a ??. szakaszt.
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egy tárgynak csak egy neve lehet, nem jelenti azt, hogy ne alkalmazhatnánk
rá több különböz® jelet is. Ismerjük el, hogy ẋ és a ugyanaz a név abban a
tractatusi értelemben, hogy a kett® ugyanaz a kifejezés vagy szimbólum, hi-
szen ugyanúgy befolyásolják a kijelentések értelmét, amelyekben szerepelnek
(3.31). A Tractatus sajátos felfogása szerint egy elemi kijelentés értelme a
tárgyaknak az a lehetséges kon�gurációja (egy elemi összefüggés), amelynek
létrejöttét a kijelentés állítja. Ez ẋRb és aRb kijelentések értelme pedig ebben
az értelemben kétségkívül ugyanaz. De ett®l még nem kell, hogy ugyanannak
a jelnek is tekintsük ®ket.30

A kvanti�kált kijelentések el®állítása során használt stratégia tehát a kö-
vetkez® lehetne: vezessünk be speciális jeleket, amelyek mint szimbólumok

a megszokott nevek valamelyikével (esetleg mind ugyanazzal) lesznek azo-
nosak, de mint jelek egyértelm¶en utalnak a logikai szimbolikában használt
változóink valamelyikére; például úgy, hogy ugyanazt a bet¶t használjuk rá-
juk. Ezeket nevezzük változóneveknek, megkülönböztetve ®ket a tulajdon-
képpeni névnek nevezett jelekt®l; de a megkülönböztetés során nem szabad
elfeledkeznünk arról, hogy a változónevek és a tulajdonképpeni nevek mint

szimbólumok ugyanazok.
Amikor például az N m¶veletet olyan kijelentésváltozóra alkalmazzuk,

amelynek értékeit változónevek alkalmazásával határoztuk meg, a kijelen-
tésváltozó értékeit ez nem befolyásolja. Ezek az értékek ugyanis maguk a
kijelentések mint szimbólumok, nem pedig e szimbólumok jelei; és ugyanígy:
az N m¶velet kijelentések mint szimbólumok együttes tagadása, nem pedig
jeleké; kijelentésjeleket nem is lehet tagadni, csak kijelentéseket. Hasonlókép-
pen a m¶velet eredménye is kijelentés, nem pedig kijelentésjel. Ezért tehetünk
azonosságjelent φ és N{{φ}} közé; ez két különböz® jel, de ugyanaz a szimbó-
lum. Az N m¶velet nem integráns része a kijelentéseknek. Kijelentésjelekben
szerepel, amelyek kijelentéseket képviselnek. A kijelentések értelmét egyálta-
lán nem jellemzi, hogy alkalmaztuk-e az N m¶veletet jeleik el®állításában;
csupán az, hogy el lehet jutni hozzájuk az N m¶velettel.31

A tractatusi nyelv- és logika�lozó�a szempontjából semmi kifogásolniva-
ló nem látszik abban, ha a nevek egy részére olyan jeleket is bevezetünk,
amelyeket aztán speciális célra, kijelentésváltozók meghatározására fogunk
használni a módosított logikai szimbolikában. Való igaz, hogy ez a lépés kis-
sé kényszeredett és esetleges; de nem sokkal esetlegesebb, mint például az N
igazságm¶velet kitüntetése a számtalan lehetséges határozatlan argumentum-

30 Szimbólum és jel megkülönböztetése nem keverend® össze típus és példány megkü-
lönböztetésével. Példányai jeleknek vannak, nem pedig szimbólumoknak.

31 A helyzet némiképp hasonló a számokéhoz: a 4 számot egyáltalán nem befolyásolja,
hogy a 2× 2 vagy a 22 jel képviseli-e; az viszont igen, hogy páros és négyzetszám, tehát a
4 szimbólumnak a 2× 2 és a 22 jelek egyaránt megfelelnek.
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szánú m¶velet között, amelyek alkalmasak lennének kijelentések generálásá-
ra. E megfontolások alapján a kvanti�káció e fejezetben tárgyalt tractatusi
kezelései közül ezt az utolsót vélem a legel®nyösebbnek; tetsz®leges kvanti�-
kált szerkezet el®állítását lehet®vé teszi a tractatusi nyelv�lozó�ai alapelvek
minimális megsértésével.
A következ® fejezetben rekonstruált logikai szimbolikában mégsem ezt a

megoldást fogjuk alkalmazni. Ennek nagyon egyszer¶ oka van. A kvanti�káció
e szakaszban bemutatott kezelése a tractatusi logikai szimbolika módosítását
igényli; tehát ha ezt illesztenénk bele a következ® fejezetben felépített rend-
szerbe, az már nem rekonstrukciója, hanem renoválása lenne a wittgensteini
elgondolásoknak.
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