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NAPTÁR

Ott botorkálnak ketten 
a havas szédületben 
egy ő meg egy másik ő,

vacognak, zsugorodnak 
a szédült havazásban 
mindig valami más van

a sok hó majd elolvad 
ebből csak árvíz lehet, 
sodródó tetemeket 
látnak, felpüffedt hasú 
őzet, disznót, egeret -  
ez a bosszú. Büntetés 
valami egész másért.

Tavaszodik.

Tallár Ferenc

AZ IGAZSÁGRÓL 
ÉS AZ ÉRTELMES BESZÉDRŐL

Ki beszél értelmesen? Vajon az, aki ugyanazt mondja, amit mi is mondanánk, akivel 
tehát egyetértünk? Nyilván hajlik az ember erre a kényelmes feltételezésre, ám alka
lomadtán mégiscsak el kell ismernünk, hogy hiába szajkózza X. ugyanazt a véleményt, 
melyet mi is képviselünk, bizony nem beszél különösebben értelmesen. Másrészt pe
dig lehet, hogy Y. álláspontja gyökeresen eltér a miénktől, lehet az is, hogy kölcsönös 
igyekezetünk ellenére éppoly kevéssé tudjuk meggyőzni őt, mint ő minket, s mégis 
elismerjük, hogy Y. értelmesen beszélt. Az értelmes beszéd ezek szerint nem írható le 
oly módon, hogy értelmesen beszél az, „aki azt mondja, hogy...”. Inkább a beszéd -  
mondjuk egyelőre így -  formális jellege kerül itt a középpontba: értelmesen beszél az, 
„aki úgy beszél, hogy...”.

Hogyan beszél hát az, aki értelmesen beszél? Annyit leszögezhetünk, hogy érthetően 
beszél, de ezzel még nem mondtunk sokat, hisz az érthető beszéd nem feltétlenül ér
telmes is egyben. Induljunk hát ki egy lehetségesnek tetsző negatív meghatározásból.
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Kézenfekvőnek tűnhet például azt mondani, hogy az értelmes beszéd ellentéte a pon
tatlan, az elnagyolt vagy a szenvedélyektől túlfűtött és ezért racionálisan nem követ
kezetesen ellenőrzött beszéd. De hát a pontatlanságokat pontosíthatjuk, az elnagyolt 
állításokat finomíthatjuk. Bár a pontatlanság és az elnagyoltság aligha tekinthető 
erénynek, nem tekinthetők feltétlenül véteknek sem. Egy elnagyolt, különösebb fele
lősséggel nem terhelt helyzetben miért ne tenné meg egy elnagyolt, ám szükség esetén 
pontosítható állítás? Végül is nem vagyunk két lábon járó  lexikonok, s a tudós elmél
kedés igencsak zavaró lehet egy kvaterkázás során, még ha igaza van is az oktalanul 
okoskodónak. Miért lenne továbbá ésszerűtlen egy morális szituációban az a szemé
lyiség hitelességéről tanúskodó „szép” szenvedély, mely alkalomadtán elhomályosít
hatja ugyan az érvelés kristálytiszta logikáját, ám nagyon is megfelel a személyiség egé
szét kihívó morális konfliktusnak.

Nyilván a „megfelel” itt a kulcsszó. Hiszen a pontatlan és elnagyolt, racionálisan ott 
és akkor nem kellőképpen ellenőrzött beszéd másrészt nagyon is ésszerűtlen lehet egy 
üzleti tárgyalás, egyjogivagy politikai egyezkedés s persze egy tanulmány írása során. 
Aki ésszerűen beszél, az „megfelelően”, ezért aztán mindig egy kicsit másként is beszél 
tehát. Nem azért, mert elvtelen konformista, hanem azért, mert egy absztrakt igazság 
helyett arra a valóságos beszédhelyzetre, az életnek azokra a sajátos érdekeire, céljaira 
és beállítódásaira figyel, melyek az adott szituáció elemei. Szemét absztrakt igazságok
ra függesztve a legokosabb ember is úgy járhat ugyanis, mint az a szökött elmehábo
rodott, aki épelméjű voltát azzal akarta bizonyítani, hogy minden lehetséges és lehe
tetlen helyzetben elismételte „A pipacs piros virág” mondatot, ám rémülten kellett 
tapasztalnia, hogy ennek a mondatnak a hangoztatása is visszajuttathat valakit a sárga 
házba.

Nem akarom én persze ezzel azt állítani vagy sugallni, hogy az értelmes beszédnek 
az igazsághoz semmi köze sincs. Már hogyne lenne? Aki értelmesen beszél, az tévedhet 
ugyan, de ha arra kerül a sor, mégiscsak arra törekszik, hogy az igazságot mondja, s 
elkerü^e a hamisat. A kérdés csak az, hogyan viszonyul az igazsághoz, és egyáltalán 
mit ért rajta. A XX. században és a mi kultúránkban (ha eddig nem lett volna világos, 
hát most legyen: idealizációról van itt szó természetesen), azt hiszem, nem beszélhet 
igazán értelmesen az, aki az igazságot valamiféle végső és mozdíthatatlan, örök adott
ságként kezeli, mely súlyos függönyök sora mögött várakozik ránk, a mi feladatunk 
pedig csak abban állna, hogy félrehajtva e függönyöket megpillantsuk őt. Aki értel
mesen beszél, az maga beszél: azt nevezi igaznak, amit ő maga igaznak tart, s amit -  a 
tévedés lehetőségét elismerve -  igaznak tart, azt igaznak mondja.

Magától értetődőnek tetszhet ez, de mégsem az. Hiszen ha az igazságot összekap
csoljuk az igaznak tartás aktusával, akkor az igazság óhatatlanul összefonódik azokkal 
a megalapozásokkal, érvekkel és ellenérvekkel, melyekkel rendelkezünk vagy épp 
nem rendelkezünk, összefonódik nyelvünkkel, kultúránkkal, egyszerre hiányos és bő
víthető tudásunkkal, korlátozott emberi képességeinkkel. Az igazság ily módon nem
csak hogy javítható és kétségbe vonható érveket, nemcsak hogy megalapozásokat kö
vetel, de éppenséggel ezekben áll. Mivel a ránk várakozó igazságot a játékból kiiktat
tuk, az igazság problémája és lehetősége csak annyiban merül fel egyáltalán, ameny- 
nyiben mi magunk teszünk valamit. A beszélő (B) kijelentésével az igazság különböző 
szintű ésjellegű érvekkel beváltható érvényességigényét emeli. Ha pedig ezek az érvek 
a mi számunkra is megvilágító erejűek, vagy netán további okokra lelünk, melyek B 
állítását alátámasztják, akkor B állítása a szemünkben megalapozott: B joggal emelte
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az igazság érvényességigényét. Amennyiben ezt elismerjük, állítását ugyanúgy igaz
nak fogjuk tartani, ahogy ezt B már korábban is tette.

Ám éppen ez az, amit nem ismerhet el a tőlünk független, végérvényes igazságokra 
vágyó metafizikus vagy az, aki a köznyelv élethelyzetekhez és kultúrákhoz kötött ér
telmes beszédét az újkori tudományosság nagyon is specifikus igazságfogalma alapján 
szeretné „felvilágosítani”. Hiszen milyen lenne -  úgymond -  az az igazság, mely nem 
feltáru l, hanem mindig kétségbe vonható megalapozások, mindig vitatható (és újra 
megvitatható) érvelések során jön  létre.

Természetesen nem ismerheti el ezt a fundamentalista sem, akinek a metafizikához 
ugyan kevés köze van, de „tudja, amit tud”. S bár amit tud, az csak a saját, korlátozott 
tudása, mégis végérvényesként kezeli, mert amit tud, azt abszolútnak akaija tudni. 
Mivel azonban a fundamentalista nem érvel, pontosabban félresöpör minden érvet, 
ami nem az övé, s ily módon süketté-vakká teszi magát, most inkább magára hagyom 
őt, hisz értelmesen szeretnék beszélni. Jö jjön  helyette inkább a metafizikus, aki Russell 
egyik érvét variálva a következő ellenvetést tehetné: „Ön -  mondhatná -  elvéti az igaz
ság problémáját, ha a mindig epizodikus, mindig konkrét személyekhez és helyzetek
hez kötődő »kijelentés« fogalmával operál. így aztán, mikor az igazság lényegét a meg
alapozási fokamatokban látja, persze a kocsit fogja a ló elé. Hiszen a lehetséges meg
alapozás csak azt jelezheti, hogy az igazság itt van, hogy a mondat, mellyel valaki ezt a 
kijelentést tette, igaz volt. A kijelentés nem azon okból következően igaz tehát, mert a 
vele emelt igazságigényt jogosultnak találjuk, hanem éppen fordítva: azért találjuk 
ezt az igazságigényt jogosultnak, mert a mondat igaz.”

Ülne ez az ellenvetés? Nem hiszem. Stimmel persze, hogy a mondatnak, mellyel a 
kijelentést tesszük, tartalmaznia kell saját igazságfeltételeit, vagyis azokat a kritériu
mokat, melyek alapján felvethetjük a kérdést, hogy a mondat vajon igaz-e. Csakhogy 
a mondatot órákon át bámulhatjuk, csócsálhatjuk akár, választ erre a kérdésre a mon
dattól, a mondat belső megértéséből soha nem fogunk kapni. Mert igaz ugyan, hogy 
-  Wittgensteint idézve -  megérteni „egy mondatot annyit tesz: tudni, minek az esete áll fenn, 
ha a  mondat igaz”. Csakhogy Wittgenstein sokat idézett tézise egy mondat jelentésének 
megértésére vonatkozik. „A galambok költöző madarak” mondatot megértjük, 
amennyiben tudjuk: ha ez a mondat igaz, akkor a galambok ősszel elrepülnek délre. 
„ Tehát a  mondatot megértjük akkor is -  teszi hozzá Wittgenstein - ,  ha nem tudjuk, igaz-e. ” 
Hogy igaznak tarthassuk, ahhoz külső okokra, megalapozásra van szükségünk. Ez a 
külső ok azonban magától értetődő módon nem állhat abban, hogy a mondat maga
igaz- _ _

Hadd éljen azonban metafizikusunk további ellenvetésekkel is. „Úgy tűnik, önt a 
beszédaktus elmélete már megfertőzte. No jó , erről most ne nyissunk vitát. De hogyan 
magyarázna akkor egy olyan kijelentést -  kérdezi - ,  mint például: »Létezik halál utáni 
élet?« Ez a kijelentés nyilvánvalóan vagy igaz, vagy hamis, bár sem megalapozni, sem 
cáfolni nem tudjuk, sőt azt sem tudjuk, hogy a megalapozáshoz itt hogyan lehetne 
egyáltalán hozzáfogni. Vagy vegyünk egy másik, kevésbé misztikus példát, melynek 
elvileg az ön fejében is világosságot kellene gyújtania: »X. brit állampolgára Ön min
dig élethelyzetekre hivatkozik. Tegyük hát fel, hogy egy meghatározott helyzetben 
nem tudjuk eldönteni, vajon ez a kijelentés igaz-e vagy hamis. Arra gyanakszunk pél
dául, hogy X. kém, akinek papírjai hamisak. Csakhogy az »X. brit állampolgár kije
lentés vagy igaz, vagy hamis, függetlenül attól -  s itt metafizikusunk ujját intőleg fel
emelné - ,  hogy mi igazolni vagy cáfolni tudjuk-e.”
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Nos, ami engem illet, itt nem látok semmilyen problémát. Amit vitapartnerünk ál
lított, teljességgel helyénvaló. De mit is állított valójában? Azt mondta, hogy az „X. 
brit állampolgár” kijelentés, függetlenül attól, hogy mi igaznak vagy hamisnak tart- 
juk-e, vagy igaz, vagy hamis. Ezt pedig nem is vitatom. Vitapartnerem többet nem 
mondott, és nem is mondhatott volna. Ahhoz ugyanis, hogy azt mondhassa, a fenti 
kijelentés nem „vagy igaz, vagy hamis”, hanem éppenséggel igaz, olyan érvekre kellett 
volna támaszkodnia, melyek arra ösztönözték őt, hogy a kijelentést igaznak tartsa.

Hogy gyakorlatilag nem tudjuk eldönteni, vajon a példaként idézett állítás hamis-e 
vagy igaz, ugyanakkor azonban tudjuk, hogy vagy igaznak, vagy hamisnak kell lennie, 
még nem ad okot arra a feltételezésre, hogy az igazság egy kész formában valahol már 
ránk várakozik. Ami „ránk várakozik”, azok csak bizonyos külső okok, például X. fel
deríthető szülei és rokonai, akik természetesen nem „igazak” (mert mit is jelentene 
ez), ám létükkel mégis arra ösztönöznek minket, hogy a fenti mondat állítását jogo
sultnak s ezért a kijelentést igaznak tartsuk.

Metafizikusunknak természetesen vannak még további érvei. „Nagyon is lehetsé
ges -  mondhatja például - ,  hogy p  kijelentést ma senki sem tartja igaznak,^ azonban 
tíz, száz vagy akár ezer év múlva igaznak bizonyul. Ebből a j  öv őből visszatekintve egé
szen világos volna azonban, hogyjíJ, melyet mi nem tartottunk igaznak, igaz, sőt igaz 
volt a mi korunkban is, függetlenül attól, hogy mi igaznak tartottuk-e. S mivel nem 
látom, hogy eddigi gondolatmenetem miként lehetne hibás, hozzáteszem még, hogy 
p  akkor is igaz lehet, ha igazsága soha nem derül ki. Amit ön állít, az végül is konfor
mizmusnak tűnik. Galileinek talán fel kellett volna adnia tézisét csak azért, mert egye
dül maradt vele?”

Ezért az ellenvetésért vitapartnerünket csak köszönet illetheti, hisz új összefüggé
sekre hívta fel a figyelmet. Néhány problémát azonban ő is figyelmen kívül hagyott, 
s először inkább ezekre térnék ki. Hogy p  igazságának kérdése egyáltalában felmerül
hessen, legalább egyvalakinek lennie kell, ti. a mi Pszeudogalileinknek, aki p-1 a mi 
korunkban is igaznak tartja, s ehhez érvekkel is kell rendelkeznie. Ha érveinek tart
hatatlanságát nem tudjuk bebizonyítani neki, Pszeudogalilei természetesen továbbra 
is ki fog tartani amellett, hogy p  igaz. Nem is tudna másként cselekedni: amit jó  ér
vekkel belátunk, azt nem tudjuk másként, mint igazként megítélni. Itt nincs másik le
hetőségünk. Pszeudogalilei lemondhat^ hirdetéséről, el is fojthatja valamiképpen a 
meggyőződését, m eggyőző érvek nélkül azonban nem változtathatja meg. Senkit sem 
szólítok fel tehát konformizmusra, s az ebben az értelemben amúgy is hiábavaló lenne.

Mi történik azonban a jövőben? Vegyük először azt az esetet, hogy p  igazságát nem 
látjuk be sem tíz, sem ezer év múltával. Mit kellene ebben az esetben azon értenünk, 
hogy p  igaz? Mi ugyanis továbbra is hamisnak tartjuk. Ki állítja azonban akkor, hogy 
p  igaz, eltekintve persze a halott Pszeudogalileitől, akit vagy rég elfeledtünk, vagy még 
mindig habókosnak tartunk? Úgy gondolom, ez csak Isten lehetne, de a kérdéssel 
kapcsolatos tudását még ki is kellene nyilatkoztatnia számunkra, ami az érv egy kü
lönös fajtája volna. Más kérdés, s ebben partneremnek igaza van, hogy p  elvileg az 
igaznak tartás aktusától függetlenül is igaz lehet. Ezt a lehetőséget valóban nem szabad 
kizárnunk. Ez a lehetőség azonban csak arra utal, hogy egy igazságigényt emelve min
dig kitesszük magunkat a tévedés veszélyének: mindig új érvek merülhetnek fel, me
lyek a korábban elfogadhatónak tetsző érvet tévedésként leplezik le. Ebben az érte
lemben az, amit igaznak tartunk, éppen úgy, mint amit hamisnak, mindig fenntartás 
alatt áll. Szívesen elismerem tehát, hogy Pszeudogalilei tézise akár igaz is lehet. Amíg
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azonban nincs okom arra, hogy tézisét igaznak is tartsam, nem fogom azt mondani, 
hogy igaz.

Nézzük most a másik lehetséges esetet. Tegyük fel, hogy száz év múlvap  igazságát 
felismeijük. Mit jelent ez? Először is azt, hogy Pszeudogalileinek bizony pechje volt. 
Másodszor pedig azt, hogy azoknak az érveknek a találó volta, melyeken a félreértett 
mester meggyőződése nyugodott, most számunkra is világossá vált. „El kell tehát még
is ismernie -  vág itt szavamba a metafizikus - ,  hogy p  érteden elutasításunktól függet
lenül már korábban is igaz volt.” Valóban. Ez azonban csak annyit jelent, hogy a végre 
megértett érvek alapján belátjuk: p -1 már korábban is igaznak tarthattuk volna. És csak 
mert ezt felismeijük, mondhatjuk most azt, hogy p  már korábban is igaz volt.

Mivel az általunk hamisnak tartott kijelentések közül egyet sem tudunk megnevez
ni, mely igaz lenne, helyesebbnek tűnik a józan pragmatista tanácsát követni: „Csak 
összezavarod magad -  mondja Peirce - ,  ha a  metafizikai »igazságról« meg »hamisságról« be
szélsz, melyekről semmit sem tudsz. Az egyetlen, amivel dolgod van, azok a  te kétségeid és meg
győződéseid. .. H a az igaz és a  hamis terminusai nálad olyan értelemben szerepelnek, hogy a  kétség 
és a  meggyőződés fogalm aival, valamint a tapasztalat menetére való vonatkozásban lehet őket 
meghatározni... akkor minden rendben van. Ebben az esetben csak kétségről és meggyőződésről 
beszélsz.Ha azonban az igazon és a hamison valami mást értesz,, olyasvalamit, amit a  meggyő
ződés és a kétség terminusaival semmiképpen sem lehet meghatározni, akkor olyan entitásokról 
beszélsz, melyek létéről semmit sem tudhatsz. ”

*

Peirce-nek a „meggyőződésre” tett utalása más szempontból is fontosnak tűnik. Az 
igazságról való értelmes beszédet a megalapozásokkal és az érvekkel kötve össze, 
könnyen keletkezhet ugyanis az a benyomás, hogy az értelmes beszédet mégiscsak 
tudós beszédként, akadémiai szimpozionon való részvételként akarom eladni. Erről 
azonban sző sincs. Aki értelmesen beszél, az először is nem magányos hős, és nem is 
szabad akként fellépnie. Részese egy nyelvnek, egy kultúrának, egy közös tudáskész
letnek, melyben bizonyos, valaha valakik által megalapozott kijelentések szabadon to
vábbadható bizonyosságoknak számítanak. Annak a kijelentésnek az igazsága, hogy a 
Hold a Föld körül keringő égitest, teljesen független attól, hogy én vagy a közösség 
bármely tagja ezt a kijelentést elismerjük-e, független attól is, hogy gondolunk-e rá, 
vagy egyáltalán tudomásunk van-e róla. Ez a kijelentés, mint egy igaz kijelentés, egy
szerűen adva van a számunkra, nem kell újra „felfedeznünk” vagy érvelnünk mellette, 
mi több, ez épp ésszerűtlennek számítana. Ez a „függetlenség”, ez az „adottság” azon
ban csak a kulturális-nyelvi közösség egyes tagjai vonatkozásában áll fenn, nem pedig 
egészére nézve: azért lehetséges, mert mi, e közösség „beszámíthatóként” számba ve
hető tagjai ezt a kijelentést egyszer már elismertük, mert mi igaznak tartjuk. Ebben az 
értelemben az értelmes beszéd nem áll ugyan szolgai viszonyban a tradícióval és a te
kintéllyel, de nem is áll szükségképpen ellentétben vele. Mert ahogy W. James mondta: 
az igazság nagyrészt hitelből él. „ Gondolataink és meggyőződéseink -  írja -  addig vannak 
érvényben, amíg semmi nem mond ellent nekik, éppen úgy, ahogy a bankjegyek is addig érvénye
sek, amíg senki nem vonakodik elfogadni őket. ”

De nemcsak erről van szó. Utaltunk már rá: aki értelmesen beszél, az „megfelelően” 
beszél. Jó l ismert például a következő fordulat: „p igaz, de talán megfelelőbb (helye
sebb) lenne azt mondani, hogy q”. Arra szolgálna ez a fordulat, hogy udvarias formá
ban tudtul adjuk, p -1 valójában hamisnak tartjuk? Távolról sem. Ezzel a fordulattal
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inkább azt mondjuk, hogy p  igaz, ha a dolgot (eseményt, kérdést) így és így nézzük. 
A dolgot azonban másként is tekinthetnénk, s az adott szituációban ez a másik néző
pont, mely p  helyett q-hoz vezet, helyesebb vág)? megfelelőbb lenne.

Ez bizonyosan olyan következtetés, mellyel a metafizikus nem tud kibékülni. O nyil
ván ki akarja zárni az „érdekektől vezérelt féligazságokat”, s ragaszkodni fog ahhoz, 
hogy vagy j^-nek kell igaznak és ̂ -nak hamisnak lennie, vagy fordítva. De miért volna 
ez így? Időzzünk „egy percet annál a  kérdésnél -  szólít fel Austin - ,  hogy vajon az igazság 
vagy hamisság kérdése olyannyira objektív-e. A való életben, a  logikai elméletben elképzelt egy
szerű helyzetekkel szöges ellentétben, nem lehet mindig olyan könnyen megválaszolni, hogy valami 
igaz-e vagy hamis. Tegyük fel, hogy a  »Franciaország hatszögletű« állítást szembesítjük a tények
kel, ebben az esetben, gondolom, Franciaországgal -  igaz-e vagy hamis? Nos, ha úgy tetszik, 
bizonyos mértékig igaz. Minden további nélkül be tudom látni, hogy mire gondolsz, amikor bi
zonyos összefüggésekben azt mondod, hog> igaz,. Egy tábornok talán be is éri ezzel, de egy geog
ráfus már korántsem. ”

Ugyanez vonatkozik az érvekre vagy megalapozásokra is. Ha például kétségbe 
vonjuk a „Kis úr visszatért a városba” kijelentés igazságát, B  minden további nélkül 
válaszolhat nekünk azzal: „Tegnap láttam őt a városban.” Néha tehát elég, ha valaki 
látta Kis urat, azaz ha kinézünk az ablakon. Ha látom, hogy ég a szemben lévő ház, 
nem fogok további érveket keresni, mielőtt felhívom a tűzoltóságot. Egy tudományos 
megalapozás során azonban már nem éljük be az érzéki evidenciákkal, s ha Kis úr 
ma reggel még Ausztráliából telefonált, kételkedni fogunk abban, hogy B délben lát
hatta őt a városban.

Úgy vélem, itt is abból kell kiindulni, hogy miként az igazság maga, megfelelő meg
alapozása is a helyzettől függ. Ha valami meglehetősen elnagyolt megfelelő lehet egy 
elnagyolt állításhoz, akkor néha egy meglehetősen elnagyolt megalapozás is megteszi: 
egy megalapozás helyes lehet ilyen és ilyen feltételek mellett, ezekkel és ezekkel a cím
zettekkel szemben, ilyen és ilyen célokra. Az „X. részeg volt” kijelentést egészen más
képp kell megalapoznom egy barátommal folytatott beszélgetésben, mint ahogy a 
szakértőnek a bíróság előtt.

Nem kellene-e azonban ebből mégis arra következtetnünk, hogy bizonyos kijelen
tések mégiscsak „igazabbak”, mint a többiek, s hogy végső soron csak azok a kijelen
tések mondhatók igaznak, melyek mélyrehatóan és minden tekintetben, az elfogulat
lan kutatás (végtelen!) folyamatában lettek megalapozva -  melyeket tehát azért tart
hatunk igaznak, mert éppenséggel igazak? Ez a nézet a metafizikusnak bizonnyal jó l 
jönne, én azonban félrevezetőnek tartom. Ha föltesszük, hogy egy kijelentés igazsága 
külső megalapozottságában áll, akkor itt nem arról van szó, hogy néhány kijelentés 
„igazabb” volna más kijelentéseknél, hanem arról, hogy bizonyos helyzetekben és bi
zonyos feladatok esetén (például ha nagy a felelősségünk, vagy ha a döntés fontos 
érdekeinket érinti) jobban megalapozott érveket várunk el ahhoz, hogy valamit igaz
nak tartsunk, mint más helyzetekben.

Természetesen elismerem, hogy saját benyomásaimmal szemben elfogadom az or
vos szakvéleményét, s -  a „hitelből élő” igazság nevében -  hiszek az orvosnak, ha azt 
állítja, X. nem volt részeg. Ez végül is az ő szakterülete, s a felelősséget is ő viseli a 
bíróság előtt. De mi következik ebből? Tudomásul veszem, hogy már megint téved
tem. Ez minden. Csak ezért nem fogok lemondani az igaz szó használatáról, s továbbra 
is azt fogom igaznak mondani, amit -  én magam vág)? „hitelbe” -  igaznak tartok. (Most
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például azt, hogy X. nem volt részeg.) Ebben a vonatkozásban nincs azonban köztem 
és a szakértő között lényegi különbség. Szakvéleményét ugyanis neki is igaznak kell 
tartania, s az igaznak tartás aktusa az ő esetében is ugyanúgy fenntartás alatt áll, mint 
az én esetemben.

*

„Ön az értelmes beszédet -  szól közbe vitapartnerünk - ,  úgy tűnik, egyszerűen 
összetéveszti »posztmodemnek« nevezett korszakunk ma oly divatos relativizmusával, 
mely az embert végül minden eszmének, minden törekvésnek kiszolgáltatja. Hisz 
»fenntartásról«, »megfelelő« érvekről beszélve ön relativizálja az igazságot, s még in
kább ezt teszi, amikor az igaznak tartás aktusával kapcsolja össze: saját tudásunk alap
ján  mi ezt fogjuk igaznak tartani, mások pedig, az ő tudásuk alapján, valami mást. De 
van-e még értelme annak, hogy ön ezek után igazságról beszél?”

Megszívlelendő, de nem biztos, hogy találó ellenvetés. Az az érv, melyet fel szokás 
hozni annak bizonyságául, hogy az igazságnak és az igaznak tartás aktusának azono
sítása relativizmushoz vezet, valójában célját téveszti. „Az igazság nem lehet egyszerűen 
racionális elfogadhatóság -  érvel például Putnam - ,  méghozzá egy alapvető okból... »A Föld 
lapos« kijelentés 3000 évvel ezelőtt minden valószínűség szerint racionálisan elfogadható volt, 
ma már azonban nem az. Azt azonban nem lehet mondani, hogy »A Föld lapos« kijelentés 3000 
évvel ezelőtt igaz volt, hiszen ez azt jelentené, hogy a Föld az alakját megváltoztatta. ” A félreértés 
kézenfekvő: Putnam az igazságnak egy olyan fogalmából indul ki, melyet épp az előbb 
utasítottunk vissza. így aztán nem is lehet a fejünkre olvasni azokat az ellentmondá
sokat, melyek ebből az igazságfogalomból következnének.

Ha igazságon egy objektív és időtlen igazságot értenénk, mely egy kijelentés rejté
lyes belső tulajdonságaként lenne valamiként megragadható, úgy logikus lenne per
sze azt állítani, hogy egy kijelentés, mely ezzel a „tulajdonsággal” egyszer már rendel
kezik, azt nem veszítheti el. Ha azonban abból indulunk ki, hogy az igazság nem egy 
kijelentés belső tulajdonságában, hanem állításának külső megalapozottságában rejlik, 
úgy itt nem találunk semmiféle ellentmondásra. Az embereknek háromezer évvel ez
előtt okuk volt feltételezni, hogy „A Föld lapos” kijelentés igaz. Nekünk ezzel szemben 
okunk van arra, hogy ezt a kijelentést hamisnak tartsuk. Jobban megfontolva a dolgot, 
többet valójában nem is mondhatunk. Hiszen az igaznak tartás aktusa a mi esetünkben 
is az időben áll, így fenntartással kezelendő, s a későbbiekben -  bármennyire nehezen 
tudjuk is ezt ma elképzelni -  racionálisan többé nem elfogadhatóként lepleződhet le.

„De hát mi lenne ez, ha nem színtiszta relativizmus? -  kiált fel régóta türelmetlenül 
várakozó metafizikusunk. -  Ön azt állítja, hogy »A Föld lapos« kijelentést az ember 
éppúgy tarthatja igaznak, mint hamisnak.” Nos, hogy az „ember”, ez a hipotetikus 
lény mit tarthat igaznak vagy hamisnak, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy mi ezt 
a kijelentést hamisnak tartjuk, s ezt jó  érvekkel tesszük. És amíg valaki ezeknek az 
érveknek az elfogadhatatlanságát nem bizonyítja be nekünk, addig egyszerűen nem 
áll módunkban a kijelentést igaznak tartani, bár éppenséggel megértjük, hogy ez há
romezer évvel ezelőtt miért volt lehetséges. Ebben az értelemben egyáltalán nem va
gyunk tehát relativisták, s távolról sem tolerálunk mindent. Ha például valaki -  mint 
Ardenti ezredes Eco regényében, A FouCAULT-lNGÁ-ban -  a templomosok világmé
retű összeesküvését homályos föltevések és esetleges ötletek rögeszmés egybefűzésével 
„bizonyítja”, s végső érvként csak azt tudja felhozni, hogy teóriája szükségképpen igaz, 
„mivelhogy elképzelni sem tudom, mi más lehetne az igazság”, akkor aligha fogjuk ezt az el
méletet igaznak, őt magát pedig értelmesnek tartani.
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Bár a tolerancia valóban jellemzője az értelmes beszédnek, nem azt jelenti ez, hogy 
aki értelmesen beszél, az mindent hajlandó lenne tolerálni. Csak azt, hogy ellenér
vekkel találkozva, azaz a megfelelő esetekben, kész minden állítást felülvizsgálni, így 
a saját állításait is. Nem hősiesség ez a részéről. Egyszerűen tudja, hogy tévedhet, s 
hajlandó tanulni.

Amit a relativista állít, azt furcsa módon a fundamentalista gyakorolja. Hisz a relati
vista nemcsak azt mondja, hogy különböző nyelvek, kultúrák és életformák léteznek 
egymás mellett, és ezek mindegyikének megvan a maga sajátos érvrendszere, érvé
nyesnek tekintett megalapozási mintája. Az ő állításának lényege a lefordíthatatlanság: 
az egyes nyelvek, az egyes életformák képezik azokat a végső horizontokat, melyeken 
belül az igazságra vonatkozó kérdések egyáltalán felvethetők és értelmesen megvála
szolhatók, és közöttük -  úgymond -  nincsenek értelmes átmenetek.

A relativizmus által feltételezett fundamentalista persze valóban „valóra váltja a re
lativizmus ígéretét”: „tudja, amit tud”, s félresöpörve minden „idegen” érvet, mást 
tudni nem is akar. Csakhogy a fundamentalista -  legyen bár a Világszellem titkos ta
nácsosa vág)' a Párt katonája, saijadjék bár az össznemzeti szellem misztikus gyökér
zetéből- egyszerűen és a szó szoros értelmében korlátolt. Aki viszont értelmesen beszél, 
az nem hisz ugyan e korlátok végérvényes felszámolhatóságában, de tágításukon fá
radozik. Igazságra törekszik, ha nem is az abszolút Igazságra.

Mert éppen akkor tudjuk leküzdeni saját közösségünk korlátáit, s részt venni egy 
közös tanulási folyamatában, ha tudatában vagyunk annak, hogy az „igaz” szóval jelölt 
kijelentések mögött nem egy abszolút Igazság, hanem csak az igaznak tartás aktusa 
rejlik. Ez a belátás az, ami a fundamentalizmus dogmatizmusa helyett racionális fenn
tartást követel saját, s nyitottságot a mások meggyőződéseivel szemben. Hisz soha nem 
zárhaljuk ki, hogy saját megalapozási mintáinkon belül olyan új érvek merülhetnek 
fel, melyek tévedésre mutatnak rá egy megszokott igazság helyén. Mint ahogy azt sem 
zárhatjuk ki, hogy olyan idegen mintákkal találkozunk majd, melyeket nemcsak meg
érteni tudunk, de sajátunkká is tesszük őket. Ami csak annyit jelenthet, hogy ezen 
érvek és érvelési módok számára „helyet” találunk életünkben. Életünkben, melyről az 
igazság szól, s amelyben gyökerezik.

Majoros Sándor

A VÉRTÓCSA

Aznap éjjel nem történt semmi említésre méltó. Nem hangoskodtak az utcán korhely 
fiatalok, nem vemyákoltak a macskák, és nem hallatszott a katonai teherautók fojtott 
brummogása. Fülledt meleg volt, petyhüdten lógtak a függönyök, s még a keresztes
pókok sem szövögették bonyolult mintázatú hálóikat. A tárva-nyitva hagyott ablakok
ból édeskés szagú párák tódultak ki a szabadba, és ködcsíkokká alakulva barangoltak 
a közök és átjárók labirintusában. Mozdulatlan volt minden, s ami gép vagy ember 
mozoghatott volna, valami furcsa véletlen folytán hiányzott az utcákról.


