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Bevezetés 
 
A doktori értekezés az érv- és következtetés-használat normatív sajátosságai közül 

vizsgál néhányat a deontikus logika eszközeivel. Az értekezés azon az előfeltevésen 
alapszik, hogy a következtetés-használat legfőbb tulajdonságai magyarázhatóak a racionális 
kommunikáció normatív jellemzőinek segítségével. Más szavakkal: mivel a racionális 
nyelvhasználat éppen úgy normák alkalmazását jelenti, mint amikor például 
játékszabályokat, közlekedési szabályokat vagy törvényeket alkalmazunk, ezért ez alapján 
feltételezhető, hogy a normatív megfontolások általánosságban megfigyelhető jellemzői 
hangsúlyos szereppel bírnak a racionális kommunikáció során is, és magyarázatot adnak az 
érv- és következtetés-használat számos tulajdonságára. Ahhoz azonban, hogy a 
legegzaktabb módon lehessen megfogalmazni a normatív megfontolások általánosságban 
megfigyelhető jellemzőit, egy logikai megközelítés szükséges, amihez minden eszköz a 
rendelkezésre is áll, hiszen az utóbbi évtizedekben nagyon sok olyan logikai rendszer került 
kidolgozásra, amely a normatív érvelés logikai jellemzőit volt hivatott feltárni. Az ilyen, 
úgynevezett deontikus logikák, az által, hogy a normatív következtetések logikai 
reprezentációára vállalkoznak, a norma-alkalmazási praxis jó néhány általános 
jellegzetességét képesek egzakt módon rekonstruálni. Ráadásul, az utóbbi egy-két 
évtizedben a deontikus logikával foglalkozók felfigyeltek arra a hasonlóságra, ami az 
úgynevezett támadható (defeasible) érvelés és a támadható normák alkalmazása között áll 
fenn. Támadhatónak akkor nevezünk egy gondolatmenetet, amikor előfordulhat, hogy új 
állítások úgy tesznek érvénytelenné egy érvelést, hogy eközben az eredeti érveknek a 
helyességét nem kérdőjelezik meg. Ez a következtetések szintjén azt jelenti, hogy egy 
következtetés érvénytelenné válhat úgy, hogy eközben a premisszáit továbbra is igaznak 
tekintjük – az ilyen tulajdonsággal rendelkező következtetéseket szokás non-monotonikus 
következtetéseknek nevezni. Ehhez teljesen hasonló módon, egy érvényesnek tekintett 
norma is érvényét veszítheti bizonyos további normák megléte és bizonyos faktuális 
feltételek fennállása esetén – például, hiába tilos a foci szabályai szerint kézzel érni a 
labdához, amikor bedobásra kerül sor, akkor a játékosok kötelesek hozzáérni a labdához. A 
támadható érvelés és a támadható normák alkalmazása közötti hasonlóságok kétféleképpen 
értelmezhetőek: egyfelől úgy, ahogyan egyes szerzők teszik, akik a támadhatóságot (illetve 
a non-monotonikusságot) az érv- és következtetéshasználat nem származtatott 
tulajdonságának tekintik, és ezzel magyarázzák, hogy a normatív érvelés miért rendelkezik 
ezzel a tulajdonsággal. A másik lehetőség, hogy a támadható normák alkalmazását az 
emberi, közösségi viselkedés egy olyan nem származtatott sajátosságának tekintjük, ami 
magyarázatot ad arra, hogy a racionális kommunikációt alkotó következtetési és érvelési 
praxis - mint emberi, közösségi viselkedés - maga is miért rendelkezik ezzel a 
jellegzetességgel. A támadható deontikus logikával foglalkozó szerzők egy jó része 
közvetve ezt az utóbbi magyarázó stratégiát támogatja az által, hogy a normák 
támadhatóságát a normatív megfontolások egy specifikus, vagyis nem származtatott 
jellemzőjeként kezeli. Dolgozatom előfeltevése - ezekkel a logikai megközelítésekkel 
összhangban - szintén ezt az utóbbi magyarázó stratégiát fogalmazza meg nem csupán a 
támadhatóság kérdése kapcsán, de a következtetés-használat más, alapvető tulajdonságaira 
vonatkozóan is.  
 Doktori értekezésem előfeltevése három lényeges következményt von maga után. 
Egyfelől azt, hogy a racionalitás egy átfogó, ugyanakkor árnyalt normatív elméletével kell 
rendelkeznem minden további vizsgálódáshoz - ez az indoka annak, hogy Robert Brandom 
legalapvetőbb filozófiai tézisei képezik deontikus logikai elemzéseim elméleti hátterét. 
Másfelől, bár dolgozatom legfőbb tézisei logikai jellegűek, ez nem jelenti azt, hogy egy 
komplett, axiómákon és levezetési szabályokon alapuló logikai rendszer kidolgozása lenne 
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a dolgozatom célja. A deontikus logikai elemzések felhasználásának ugyanis jelen 
kontextusban egyetlen célja van, nevezetesen az, hogy ennek révén világosan feltárhatóak 
legyenek azok az implicit normatív attitűdök, amelyek magyarázatot nyújtanak a 
következtetés-használat bizonyos jellemzőire. Más szavakkal: dolgozatom egy olyan 
alkalmazott logikai tanulmány, amelyben a deontikus logikai összefüggéseket arra 
használom fel, hogy kimutassam, a norma-alkalmazási praxis sajátosságai miképpen 
határozzák meg a következtetés-használati praxis legfőbb tulajdonságait (Brandom az ilyen 
típusú vizsgálódási stratégiát nevezi szemantikailag közvetített pragmatikai elemzésnek). 
Harmadsorban pedig, mivel a következtetés-elméleti belátások mindig rendelkeznek 
ismeretelméleti vonatkozásokkal, ezért a dolgozatomban megfogalmazódó deontikus 
logikai tézisek maguk is érintenek számos ismeretelméleti kérdést – ezek közül a 
leglényegesebbeket a megfelelő fejezetekben taglalom.     
 

I. 
 
 Az I. fejezetben azokat a téziseket veszem sorba, amelyeket felhasználok Brandom 
egyébként rendkívül szerteágazó elméleti fejtegetéseiből. Az alábbiakban röviden vázolt 
tézisek azok, amelyeket elfogadok, és amelyek alapján logikai formulákkal precízen 
kifejezhetőek a következtetés-használat legfőbb normatív jellemzői. 
     
Szemantikai tézisek: 

- Valamely propozícionális tartalom megértésének és individuációjának szükséges feltétele 
az adott tartalmat hordozó megnyilatkozások következtetésekben betöltött szerepének 
megértése. Ezt hívja Brandom az inferenciális szemantika gyenge tézisének (maga 
Brandom egyébként ennél egy erősebb tézist használ). 

- A materiális következtetések olyan következtetések, amelyeknek a tulajdonságait a 
premisszáik és a konklúzióik nem-logikai fogalmi tartalma határozza meg. Ebből 
következik, hogy a materiális következtetések helyességét úgy állapítjuk meg, hogy az így 
megállapított helyesség szempontjából meghatározó az adott következtetésekben szereplő, 
logikailag nem releváns tartalommal rendelkező szavak legalább némelyikének jelentése. 
A következtetés-helyesség ilyen felfogása szükséges feltétele bármilyen inferenciális 
szemantika kidolgozásának.  

- A materiális következtetések elméletéből az is következik, hogy a formálisan érvényes 
következtetések csak egy tényleges részhalmazát alkotják a helyes vagy meggyőző 
következtetések tágabb halmazának. 

 
Pragmatikai tézisek: 

- Az inferenciális szemantika teljes egészében visszavezethető egy megfelelő pragmatikára, 
vagyis arra a kérdésre, hogy milyennek kell lennie egy beszédaktusnak ahhoz, hogy azt az 
állításokra jellemző jelentőséggel és jelentéssel (significance) ruházhassuk fel. 

- Egy olyan beszéd-aktus, ami állításnak tartható, kétféle deontikusan releváns cselekedet 
végrehajtását jelenti: egyfelől a beszélő egy állítás által tekintéllyel ruház fel bizonyos 
további állításokat, másfelől felvállal egy specifikus felelősséget, nevezetesen a 
felelősséget arra, hogy ki tudja mutatni a jogosultságát az adott állítás megtételére 
(Brandom, 1994, 172.). 

- Egy állítás az által ruházhat fel más állításokat tekintéllyel, hogy vagy feljogosít azok 
megtételére, vagy elkötelez azok elfogadására. A brandomi normatív pragmatika két 
kulcsfogalma tehát a feljogosultság (entitlement) és az elköteleződés (commitment).  

- A normákat normatív attitűdök révén intézményesítjük oly módon, hogy normákat 
tulajdonítunk (attribute) másoknak, és ismerünk el (acknowledge) magunkra nézve.  
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- Az előző három tézisből következik, hogy a nyelvhasználat során folyamatosan diszkurzív 
normákat, azaz állítási jogosultságokat és elköteleződéseket tulajdonítunk egymásnak, és 
ismerünk el magunkra nézve. Az előző három tézis azt is implikálja, hogy minden új 
állítás-tétel azzal jár, hogy a kommunikációs szituáció résztvevői ennek következtében új 
diszkurzív normákat fognak tulajdonítani a beszélőnek. Brandomi megfogalmazásban ez 
azt jelenti, hogy minden állítás-tételi aktus változást idéz elő a beszélő normatív 
státuszában. Mindezeket a belátásokat Brandom a deontikus eredmény-nyilvántartás 
normatív pragmatikájában foglalja össze, amely szerint (a) egy kommunikációs szituáció 
résztvevői mind a maguk, mind a mások megnyilatkozásai alapján folyamatosan 
diszkurzív normákat tulajdonítanak egymásnak, illetve ismernek el magukra nézve, és (b) 
e diszkurzív normákat figyelembe véve értékelik, hogy valaki jogosult volt-e valamely 
állítást megtenni, illetve hogy az állításai következtében valaki milyen további állításokat 
köteles elfogadni.  

- A nyelvhasználattal együtt járó norma-tulajdonítási és norma-elismerési tevékenység 
nagyrészt fogalmilag nem artikulált, vagyis implicit módon zajlik. 

- A racionális diskurzus (az érv adás és kérés játéka), és ezzel együtt a logika is deontikus 
expresszív funkcióval bír, vagyis jelenti egy olyan formáját a nyelv-használatnak, 
amelynek során - bár többnyire csak közvetett módokon - folyamatosan megfogalmazásra 
kerülnek a diszkurzív norma-tulajdonítási tevékenység bizonyos szabályszerűségei, 
jellemzői. 

 
A következtetés-használat normatív jellemzőire vonatkozó tézisek: 

- Noha a norma-tulajdonítási tevékenység elsődleges tárgyai állítási normák, az állítási 
normák tulajdonítása a legtöbb esetben azt is kifejezi, hogy milyen következtetési 
normákat, illetve milyen, azoknak megfeleltethető következtetési relációkat hagynak jóvá 
(endorse) azok, akik az állítási normák tulajdonítását végzik. Ha például azt állítom, hogy 
„Budapesttől délre fekszik Pécs”, akkor mindazok, akik e kijelentésem következtében úgy 
tartják, hogy köteles vagyok elfogadni azt az állítást is, hogy „Pécstől északra fekszik 
Budapest”, ezzel azt is kifejezik, hogy jóváhagyják azt a következtetési relációt, amely 
szerint a „Budapesttől délre fekszik Pécs” állításból elkötelező módon következik a 
„Pécstől északra fekszik Budapest” állítás. Ez a tézis azt implikálja, hogy ha a diszkurzív 
praxis normatív sajátosságait vesszük figyelembe, akkor a következtetések hagyományos 
tipológiájával szakítva, új módon kategorizálhatjuk a következtetéseket. 

- Az elkötelező (committive) következtetések a dedukció deontikus tulajdonságaival 
rendelkeznek. Ez alapvetően két tulajdonságot jelent: egyfelől azt, hogy az elkötelező 
következtetések elköteleződés-megőrző következtetések, vagyis ha egy beszélő 
elköteleződéssel rendelkezik egy ilyen típusú következtetés premisszáinak állítása iránt, 
akkor úgy tekintendő, mint aki elköteleződéssel rendelkezik az adott következtetés 
konklúziójának állítása iránt is. Az elköteleződés-megőrzés a deduktív következtetések 
igazság-megőrző tulajdonságának a normatív megfelelője. Másfelől az elkötelező 
következtetések monotonikusak, vagyis támadhatatlanok, ami deontikus 
megfogalmazásban azt jelenti, hogy ha valaki elköteleződött egy ilyen következtetés 
premisszáinak állítása iránt, akkor függetlenül attól, hogy milyen egyéb elköteleződései 
vannak, illetve attól, hogy később milyen egyéb elköteleződései lesznek, elkötelezettnek 
tekintendő a konklúzió állítása iránt is.   

- A feljogosító (permissive) következtetések az indukció deontikus tulajdonságaival 
rendelkeznek. Ez Brandom felfogásában újfent két tulajdonságot takar. Egyfelől azt, hogy 
a feljogosító következtetések jogosultság-megőrző következtetések, vagyis amennyiben 
jogosult egy beszélő egy ilyen következtetés premisszáinak az állítására, akkor 
jogosultnak tekinthető a konklúzió állítására is. Másfelől a feljogosító következtetések 
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non-monotonikus, vagyis támadható következtetések, ami azt jelenti, hogy ha egy 
beszélőnek a diszkurzív partnerei jogosultságot tulajdonítanak valamilyen állításra 
bizonyos korábbi kijelentései alapján, akkor előfordulhat, hogy ha a beszélő újabb 
állításokat tesz, vagy fogad el, akkor ennek következtében a diszkurzív partnerek 
beszüntetik az adott állítási jogosultság további tulajdonítását. A III/1. alfejezetben 
kimutatom, hogy noha az igaz, hogy minden feljogosító következtetés rendelkezik a 
feljogosultság-megőrzés tulajdonságával, ezzel a sajátossággal az elkötelező 
következtetések is rendelkeznek, vagyis ez nem tekinthető e következtetés-típus 
megkülönböztető jegyének.  

- A materiális inkompatibilitás a logikai ellentmondás deontikus jellemzőjével rendelkezik.  
Ez egyfelől azt jelenti, hogy ez az inferenciális reláció az előzőekkel ellentétben mindig 
szimmetrikus viszony, másfelől pedig azt, hogy ha két állítás materiálisan inkompatibilis, 
akkor az egyik állítás melletti elköteleződés kizárja a jogosultságot a másik állítás melletti 
elköteleződésre. Ha például azt állítom, hogy „ez a váza itt teljesen piros”, akkor ez 
kizárja, hogy azt is állítsam, hogy „ez a váza itt színtelen”. A materiális inkompatibilitási 
reláció segítségével megadható a negáció-használat normatív értelmezése, amely azon a 
tézisen alapszik, hogy ha valaki egy S mondat negációját állítja, akkor ez pusztán egy 
alosztályát képezi azoknak az eseteknek, amikor valaki olyan mondatokat állít, amelyek 
materiálisan inkompatibilisek S mondattal. 

 
Kérdések: 

- A dolgozat legfőbb kérdése az, hogy valóban szükséges-e a feljogosító következtetések 
tételezése a non-monotonikusság normatív magyarázatához. Más szavakkal: milyen 
teoretikus előnyökkel jár az, ha a feljogosító következtetésekhez rendeljük hozzá a 
támadhatóság tulajdonságát, és e teoretikus előnyök között találunk-e olyat, ami 
nélkülözhetetlenné teszi a feljogosító és az elkötelező következtetések 
megkülönböztetését. E kérdés relevanciáját az adja, hogy a legtöbb olyan logikai 
megközelítés, amely a normatív érvelés támadhatóságát vizsgálja, elégségesnek tartja a 
feltételes kötelességek támadhatóságának rekonstrukcióját. Ennek következtében viszont 
nagyon sok alapos elemzést nyújtó modell áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a 
monotonikusság és a non-monotonikusság tulajdonságával rendelkező következtetéseket 
az elkötelező következtetések két típusának tekintsük.  

- Dolgozatomban azt is megvizsgálom, hogy a brandomi következtetés-elmélet egyáltalán 
lefedhető-e egy koherens logikával, azaz hogy a brandomi alaptézisek nem implikálnak-e 
valamilyen ellentmondást, amit csak egy szigorúbb logikai analízis tud feltárni. 

- Végül kérdésem az is, hogy az abdukciónak nevezett következtetés-típus (vagy más 
néven: következtetés a legjobb magyarázatra) hogyan illeszthető bele a következtetések 
Brandom által adott normatív tipológiájába. E kérdés jelentősége abban áll, hogy 
majdnem teljes körű a szakirodalomban az egyetértés arra vonatkozóan, hogy az abdukció 
éppen olyan alapvetőnek tartható következtetés-típus, mint a dedukció, vagy az indukció – 
ezért szükséges megvizsgálni, hogy az abduktív következtetések legfőbb tulajdonságai 
magyarázhatóak-e normatív sajátosságaik segítségével. Ehhez mindenekelőtt azt kell 
tisztázni, hogy azok a következtetések, amelyek révén lehetséges magyarázatok egy 
alternatíva halmazát jelöljük ki, és azok, amelyek révén a legjobb lehetséges magyarázatra 
következtetünk, megkülönböztethetőek-e egy normatív megközelítés alapján. Mivel mind 
a két típusú következtetésről kimutatható, hogy azok nem elköteleződés-megőrző és nem 
is monotonikus következtetés-fajták, ezért a brandomi meghatározások látszólag nem 
teszik lehetővé megkülönböztetésüket, noha ez a distinkció szükséges feltétele az 
abduktív következtetés-használat megértésének. 
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II. 
 

 A második fejezetben egy alapos áttekintést adok a deontikus logikákról, kiemelten 
foglalkozva azokkal a témákkal, amelyek ismerete szükséges a diszkurzív normák 
legmegfelelőbb logikai reprezentációjához.  
 
A standard deontikus logikák (SDL) 

A modern, vagyis axiómákon és levezetési szabályokon nyugvó deontikus logika 
megalapítása von Wright-nek köszönhető, aki egy 1951-es cikkében vizsgálta meg egy 
axiomatikus deontikus logika legalapvetőbbnek tekinthető összefüggéseit. Wright-et 
követve négy alapvető deontikus modalitást szokás megkülönböztetni: 
 

O(p)          -   azt a kijelentést reprezentálja, hogy „p kötelező (obligatory)” 
P(p)           -   azt a kijelentést reprezentálja, hogy “p engedélyezett (permitted)” 
F(p)           -   azt a kijelentést reprezentálja, hogy “p tilos (forbidden)” 
OP(p)        -   azt a kijelentést reprezentálja, hogy „p választható (optional)”                    

 
Az ilyen deontikus operátorokat monadikus operátoroknak nevezik, amelyek által az 
abszolút, vagyis feltétlen normákat megfogalmazó kijelentések reprezentálhatóak. Az alábbi 
definíciók adhatóak meg ezekre a deontikus modalitásokra vonatkozóan a standard, vagy 
tradicionális felfogás szerint (Tradicionális Definíciós Séma = TDS): 
 

P(p) ↔  ~O(~p):                      Ami engedélyezett, azt nem kötelező nem megtenni. 
F(p) ↔ O(~p):                         Ami tilos, azt kötelező nem megtenni. 
OP(p) ↔ (~O(p) &  ~O(~p)): Ami választható, az nem kötelező és nem tilos. 
 
A hagyományos felfogás szerint e definíciókon túlmenően a következő alapvető 

jelentőségű összefüggések is fennállnak a fenti modalitások között (Tradicionális 
Klasszifikációs Séma = TKS): 
 

  
  
 
 

 
 

 
Ez logikai szimbólumokkal kifejezve (és a kizáró vagylagosságot V-vel jelölve) a 
következőt jelenti: 

 O(p) V OP(p) V F(p) 
 P(p) ↔ O(p) V OP(p) 
 ~O(p) ↔ OP(p) V  F(p) 

 
A hagyományos megközelítés szerint a TKS összefüggései érvényesek nem csak a 
deontikus, de az azoknak megfeleltethető alethikus modalitásokra nézve is (lehetőség, 
szükségszerűség stb.), ami lehetővé teszi egyfelől a standard deontikus logikák lehetséges 
világ értelmezését, másfelől a standard deontikus logikák visszavezetését az alethikus 
modális logikára. A standard deontikus logikák mindegyike tartalmazza a következő, a TKS 
elfogadásához nélkülözhetetlen tételt is, ami kizárja a kötelességek konfliktusát (Nincs 
Konfliktus = NK): 

Engedélyezett (P) 

Kötelező (O) Opcionális (OP) Tilos (F) 

 Nem kötelező (~O) 
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                 NK:    ~(O(p) & O(~p)) 

A standard deontikus logikák mindazonáltal nem szükségképpen kell, hogy 
tartalmazzák a TDS formuláit, hiszen a TKS megfogalmazható kizárólag a kötelesség-
operátor segítségével is a következő módon: 
 

~O(~p) 

        O(p) & ~O(~p)          ~O(~p) & ~O(p)          ~O(p) & O(~p) 

 ~O(p) 

A standard deontikus logikák összefoglalásához elsősorban (McNamara, 2006, 197-288) 
idevonatkozó gondolatait használtam fel. 
 
A feltételes normák problémája 

A feltételes normákat elvileg kétféleképpen is felírhatjuk a monadikus operátorok 
segítségével a következő módon: 
 
Szűk hatókörrel: p  O(q): Ha valaki megígéri, hogy eljön, akkor kötelező az, hogy eljöjjön. 
Tág hatókörrel: O(p  q)  :   Kötelező az, hogy ha valaki megígéri, hogy eljön, akkor eljöjjön.  
 
A probléma azonban az, hogy ha logikailag így kezeljük a feltételes normákat, akkor ennek 
számos paradoxonhoz vezető következménye lesz. Kettőt érdemes említeni a legfőbb 
problémák közül - az első a leválasztás problémája. A fenti két lehetséges felírásnak 
megfelelően ugyanis elvileg két leválasztási elv érvényesülhet a monadikus logikákban (az 
SDL-ben mindkettő érvényesül is): 
 

Faktuális leválasztás                                          Deontikus leválasztás 
         p  O(q)                                                            O(p  q)   
         p                                                                         O(p) 
     -----------------                                                ------------------- 
        O(q)                                                                    O(q) 

 
Dolgozatomban több példával is kimutatom, hogy e következtetési sémák érvényességének 
köszönhetően a támadható normatív érvelés logikai végiggondolása paradoxonokhoz, 
illetve intuíció-ellenes következményekhez vezet. Konklúzió: a korlátlan deontikus és/vagy 
faktuális leválasztásokat tartalmazó logikák nem alkalmasak arra, hogy általuk 
rekonstruálni lehessen a hétköznapi (illetve jogi) normatív érvelés legfőbb jellegzetességeit.  
 A másik ilyen típusú probléma az előtag felerősítés problémája. A standard 
deontikus logikákban ugyanis érvényesek a következő következtetési sémák: 
 

  p  O(q)  (p & r)  O(q) 
 O(p  q)  O((p&r)  q) 

 
Ezeknek az összefüggéseknek az érvényessége szintén alkalmatlanná teszi az SDL-t arra, 
hogy általa ellentmondás-mentesen és a mindennapi gyakorlattal összhangban lehessen 
elemezni a támadható normatív megfontolásokat. Több szerzővel (Alchourrón, 1994; Van 
der Torre and Tan, 1997) egyetértve kimutatom, hogy az előtag-felerősítés elfogadása 
illetve elutasítása döntő a tekintetben, hogy egy deontikus logika képes-e reprezentálni a 
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támadható normatív érvelés legfőbb tulajdonságát, a non-monotonikusságot. Az eddig 
említett problémákon túlmenően az „ellentmondásból bármi következik” problémáját is 
bemutatom a dolgozatomban, illetve részletesen elemzem ún. Chisholm-paradoxont, amely 
a szakirodalomban fellelhető összes paradoxon közül a leginkább világít rá arra, hogy a 
feltételes normáknak miért nyújtja inadekvát megfogalmazását az, ha akár p  O(q), akár  
O(p  q) formájában elemezzük azokat. A feltételes normák logikai problémáinak 
feltárásához elsősorban (Decew, 1981; Aqvist, 1984; Bonevac, 1998) idevonatkozó 
fejtegetéseit vettem alapul.  

 
A diádikus deontikus logikák 
 A feltételes normák logikai paradoxonjai szorosan összefüggnek azzal a móddal, 
ahogy a propozícionális logika kezeli a materiális kondicionálisokat. A problémák nagyobb 
része ezért elvileg megoldható pusztán azáltal, hogy a kondicionális mondatoknak 
valamilyen alternatív logikai felfogását használjuk fel a feltételes normák elemzésekor. 
Vannak szerzők, akik szerint az összes probléma kielégítően megoldható akkor, ha az ún. 
non-montonikus logikák kondicionális-felfogását alkalmazzuk a normatív kijelentések 
analíziséhez. E szerzők úgy tartják, hogy a feltételes normák problémája egyáltalán nem 
kötődik specifikusan a normatív érvelés jellemzőihez, vagyis kizárólag a feltételes normák 
feltételessége az, ami az összes nehézséget okozza (például: Horty, 1994; Asher és 
Bonevac, 1997; Bonevac, 1998). A dolgozatomban ugyanakkor kimutatom, hogy ha nem 
csupán technikai megoldásra törekszünk, hanem a deontikus logikák szemantikáját is 
figyelembe vesszük, akkor a feltételes normák problémája olyan filozófia-logikai 
előfeltevésekhez is kötődik, amelyek specifikusan deontikus jellegűek. 

  A diádikus logikák olyan rendszerek, amelyek egyfelől megoldásokat kínálnak a 
feltételes normák paradoxonjaira, másfelől figyelembe veszik e paradoxonok specifikusan 
normatív karakterét. Az első diádikus logikát (von Wright, 1964) dolgozta ki, és azóta 
számos különböző diádikus rendszer került bevezetésre. Amennyiben a formai apparátust 
vizsgáljuk, akkor találunk két olyan sajátosságot, amely minden diádikus logikára jellemző. 
Egyfelől az ilyen logikák úgynevezett diádikus deontikus operátorokkal dolgoznak, ami azt 
jelenti, hogy a kifejezéseknek két különálló komplexuma szerepel a deontikus operátorok 
hatókörében. A többnyire használt jelölést követve ez a következőképpen néz ki: 

 
                    O(A / B)    - azt a kijelentést reprezentálja, hogy A kötelező adva, hogy B 

 
 Másfelől minden diádikus logikára igaz, hogy a feltétlen normákat a feltételes normák egy 

specifikus eseteként kezeli, vagyis hogy a monadikus kifejezéseket definiálhatónak tartja 
diádikus kifejezések által. Ennek a legtöbb deontikus logikában a következő definíció 
szolgál az alapjául: 

 
 O(A) =df  O(A / T)   - ahol ’T’ tautológiát jelöl        

 
Vagyis, az abszolút kötelességek olyan feltételes kötelességek, amelyek azokban az esetben 
érvényesek, amikor a propozícionális logika valamely tautológiája is igaz, ami nyilván azt 
jelenti, hogy érvényességük nem köthető specifikus feltételekhez. 
 Dolgozatomban részletesen elemzem Lewis 1974-ben kidolgozott diádikus logikai 
rendszerét, bemutatva azt, hogy miképpen kezeli és oldja meg (technikailag és 
szemantikailag) a feltételes normák problémáját, illetve azt is, hogy milyen korlátokkal 
rendelkezik a lewisi megközelítés. A legfőbb gyengesége a lewisi rendszernek az, hogy 
néhány más diádikus logikával egyetemben korlátlan deontikus leválasztási elvet 
érvényesít, ami a következő formula érvényességét jelenti: 
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Deontikus leválasztás:  O(B) & O(A / B)   O(A) 
 
A normák támadhatóságának alaptípusai 

 A deontikus logikák bemutatásának összefoglalásaként értekezésemben egy alapos 
elemzését nyújtom annak, hogy a támadható normatív megfontolások milyen alapvető 
típusai különböztethetőek meg. Ehhez mindenekelőtt különbséget teszek a feltételes normák 
jóváhagyottsága és érvényessége között. Egy feltételes norma jóváhagyott, ha része egy 
elfogadott érték- vagy szabályrendszernek. Egy feltételes norma érvényes, ha betartandó, 
vagyis, ha az a feltétlen norma, amely az adott feltételes norma deontikus tartalmát jelöli ki, 
valamilyen módon származtatható az adott feltételes normából; ez logikai szimbólumokkal 
kifejezve a következőt jelenti: 
 O(A / B)   O(A)   

Dolgozatomban az ún. faktuális és az ún. felülbírálható (overridden) normatív érvelést is 
vizsgálom, különös tekintettel e második típusra. Ehhez egy pontos definícióját adom meg 
annak, hogy egy norma mikor tekinthető felülbírálhatónak: 

(Def2/2): Jelöljünk C-vel feltételeknek egy adott halmazát, és D( / )-vel egy tetszőleges 
típusú diádikus, D( )-vel pedig egy tetszőleges típusú monadikus deontikus 
operátort úgy, hogy a negált deontikus operátorokat is önálló típusú 
kifejezéseknek tekintjük. Ekkor, egy jóváhagyott, D1(A / C1) formában 
megfogalmazható feltételes norma felülbírálható akkor és csak akkor, ha 
létezik olyan jóváhagyott feltételes norma, amely D2(B / C1&C2) formában 
megfogalmazható, úgy, hogy C2 C1, és D1(A) és D2(B) valamilyen 
értelemben inkonzisztensek egymással.  

Például, a "vendégségben ne egyél kézzel!" feltételes kötelesség felülbírálható, amennyiben 
elfogadjuk azt az előírást is, amely szerint "vendégségben, ha a vendéglátóid kézzel esznek, 
akkor mégis kézzel egyél!", hiszen e második feltételes kötelesség egy komplexebb feltétel-
rendszerre hivatkozik, mint az első, és e két norma deontikus tartalma (tilos, illetve kötelező 
kézzel enni) egymással inkonzisztens 
 A felülbírálható normatív megfontolások két altípusát is elemzem, az ún. háttérbe-
szorító (overshadowing) és az ún. érvénytelenítő (cancelling) felülbírálhatóságot. Az előzőt 
akkor használjuk, amikor normák konfliktusa lép fel, az utóbbit pedig akkor, amikor 
valamely norma érvényességét teljes mértékben kontextuálisan határozzuk meg, vagyis 
amikor nem csak azokat a feltételeket adjuk meg, amelyek megléte esetén az adott előírás 
elvileg érvényesnek tekinthető, hanem amikor megadjuk azokat a kivételt képező eseteket 
is, amikor az adott normát nem kell érvényesnek tartanunk. Végül, dolgozatomban 
különbséget teszek norma-hatálytalanítás, és norma-felülírás között is, és részletesebben 
vizsgálom azok logikai tulajdonságait mind a feltételes kötelességekre, mind pedig a 
feltételes jogosultságokra vonatkozóan. Hatálytalanítás esetében a felülbíráló norma a 
felülbírálható norma tág hatókörű negációja [pl.: O(A / B) és ~O(A / B&C)], míg felülírás 
esetében a felülbíráló norma a felülbírálható norma szűk hatókörű negációja [pl.: O(A / B) 
és O(~A / B&C)]. A faktuális és a felülbírálható támadhatóság, illetve a háttérbe-szorító és 
az érvénytelenítő felülbírálhatóság bemutatásakor elsősorban (Van der Torre és Tan, 1997) 
és (Prakken és Sergot, 1997) idevonatkozó cikkeit használtam fel. 
 
A diszkurzív praxis normáit leíró logikai kifejezések 

  A deontikus logikákat taglaló fejezet legvégén a deontikus operátorok 
hatókörében található változók lehetséges értelmezéseit elemezve, a diszkurzív normákat 
leíró logikai kifejezések néhány alapvető sajátosságát is tisztázom. Ezek közül a 
legfontosabb, hogy a diszkurzív normákat leíró kifejezésekben található változók olyan 
propozíciók helyett állnak, amelyek tartalmaznak egy további propozíciót kifejező 



 10

mondatot. Az ilyen „dupla-fenekű” propozíciók használata azonban kétértelműségekhez 
vezethet, amennyiben igazság-funktorokkal kombináljuk a propozícionális változókat. 
Például, az O(A v B) kifejezés kétféleképpen értelmezhető: 

 
1.   Kötelező az, hogy az aktuális beszélő vagy elfogadja azt az állítást, hogy A, vagy      

elfogadja azt az állítást, hogy B.  
2. Kötelező az, hogy az aktuális beszélő elfogadja azt az állítást, hogy A vagy B. 
 
Dolgozatomban kimutatom, hogy az (1.) és (2.) értelmezés nem tekinthető logikailag 
ekvivalensnek egymással, ezért tisztázom, hogy én mindig a tág hatókörű, vagyis az (1.) 
típusú értelmezésben használom a deontikus logikai formulákat. Ugyanakkor azt is 
kimutatom, hogy konjunkció esetén a két féle értelmezés ekvivalensnek tekinthető, illetve 
elvégzek egy vizsgálatot a negációra vonatkozóan is. Ez utóbbival kapcsolatban 
megfogalmazom a nem-elfogadási kettősség szabályát, amely szerint „egy adott mondat 
állításának az el nem fogadása nem tekinthető azonosnak az adott mondat negációjának 
elfogadásával”. E szabály következtében egyáltalán nem biztos, hogy amennyiben a 
diszkurzív normákat megfogalmazó logikai kifejezések negációt tartalmaznak, akkor azokra 
nézve a tág hatókörű (1.) típusú értelmezésből következik a szűk hatókörű (2.) típusú 
értelmezés (illetve fordítva). Például, a P(~A) kifejezés is kétféleképpen értelmezhető: 
egyfelől úgy, hogy az aktuális beszélő jogosult felvenni egy szkeptikus attitűdöt, és nem 
elfogadni A állítást anélkül, hogy eközben elköteleződne ~A állítása mellett, másfelől úgy, 
hogy a beszélő jogosult határozottan elköteleződni ~A mellet. Dolgozatom során (részben 
ebben az alfejezetben, részben a III/3. alfejezetben) egyértelművé teszem azokat az 
összefüggéseket, amelyek negáció ilyen értelmű használatával kapcsolatosak.  
  

III. 
 

A harmadik fejezetben végzem el azokat a deontikus logikai elemzéseket, amelyekkel 
válasz adható az első fejezetben feltett kérdésekre. A Brandom által megkülönböztetett 
következtetés-típusoknak megfeleltethetőek az alábbi feltételes normák: 
 

                       O(A / B):       „Kötelező az, hogy az aktuális beszélő elfogadja azt az állítást, hogy A, adva,    
hogy elfogadja (illetve megteszi) azt az állítást, hogy B”  =  B állításból 
elkötelező módon következik A állítás. 

      P(A / B):        „Engedélyezett az, hogy az aktuális beszélő elfogadja azt az állítást (illetve 
azt állítsa), hogy A, adva, hogy elfogadja (illetve megteszi) azt az állítást, 
hogy B”  =  B állításból feljogosító módon következik A állítás. 

   F(A / B):         „Tilos az, hogy az aktuális beszélő elfogadja azt az állítást (illetve azt állítsa), 
hogy A, adva, hogy elfogadja (illetve megteszi) azt az állítást, hogy B”  =  B 
állítás materiálisan inkompatibilis A állítással. 

 
Az így jelölt feltételes normák olyan következtetési normák, amelyek egy adott nyelvi 
közösség norma-tulajdonítási és norma-elismerési gyakorlata alapján jóváhagyottak - a 
következtetés-használat során ezek a normák irányítják, hogy milyen állítási normákat 
tulajdonítanak a kommunikációs szituáció résztvevői az aktuális beszélőnek. Az állítási 
normák feltétlen normák, amelyek azt írják elő, hogy milyen állítást kell, szabad vagy tilos 
elfogadnia az adott beszélőnek (és ezzel összefüggésben, hogy mit szabad, illetve tilos 
állítania). Mivel a brandomi megközelítés szerint minden állítás-tétel (és állítás-elfogadás) 
egyenértékű az adott állításra vonatkozó elköteleződés felvállalásával [O(B)], ezért az 
általam használt logika deontikus leválasztású, akárcsak a lewisi rendszer, azzal a 
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különbséggel, hogy (a.) a deontikus leválasztási elvet kiterjesztem a feltételes 
jogosultságokra és tiltásokra is, illetve (b.) a feltételes jogosultságok esetében a deontikus 
leválasztás nem korlátlan (lásd később). Mindezek után az alábbi eredményekhez vezettek 
az értekezésben véghezvitt elemzések.  
 

Tézisek 
 

1. A következtetés és érvhasználat legfontosabb jellemzői a brandomi téziseket követve 
reprezentálhatóak egy ellentmondásmentes diádikus logikai rendszerrel, és ehhez 
nincsen szükség intuíció-ellenes megszorításokra. Az is kiderült ugyanakkor, hogy egy 
gyenge, vagyis a hagyományos deontikus logikai rendszerekhez képest kevés 
következtetési sémát érvényesítő logika alkalmas csak a diszkurzív praxis ilyen típusú 
átfogó modellálására. Ez már csak abból is adódik, hogy a kötelességek konfliktusát 
meg kell engednünk mind az állítási kötelességekre, mind pedig a feltételes 
(következtetési) kötelességekre vonatkozóan. 

2. Állítások között tételeznünk kell egy olyan lehetséges inferenciális viszonyt, amit 
semleges relációnak nevezhetünk, mert e nélkül a pozitív és a negatív koherencia 
közötti különbségtétel értelmezhetetlen. Ebből viszont az következik, hogy explicit 
módon be kell vezetnünk a deontikusan semleges viszony fogalmát állításokra 
(pontosabban állítási elköteleződésekre) vonatkozóan, ami a következő definíció 
segítségével tehető meg:   

    
             N(A / B) =def   ~O(A / B) & ~O(~A / B) & ~P(A / B) & ~P(~A / B) & ~F(A / B) & ~F(~A / B)     
 

Könnyen kimutatható, hogy ahhoz, hogy ez a definíció ellentmondásmentes lehessen, az 
szükséges, hogy ne tartsunk érvényesnek olyan következtetési sémákat, amelyek pedig 
megfeleltethetőek a standard deontikus logika hagyományos definícióinak, és amelyek 
egy része többnyire a diádikus logikákban is szerepel. Az alábbi következtetési sémák 
érvényességét kell kizárnunk: 

(i.)         ~O(~A / B)  P(A / B).          : nem érvényes    
(ii.)         ~F(A / B)  P(A / B)              : nem érvényes 

(iii.)         ~P(~A / B)  O(A / B)           : nem érvényes 
(iv.)         ~P(A / B)   F(A / B)             : nem érvényes 

Ezeknek a következtetési sémáknak az érvénytelensége nem csak logikai 
szükségszerűségként adódik akkor, ha elfogadjuk a deontikusan semleges reláció fenti 
definícióját, de amint azt a dolgozatomban egyenként kimutatom, amennyiben 
bármelyiket elfogadnák (i-iv.) közül, az ahhoz vezetne, hogy teljesen abszurd 
következtetés-típusokat kellene helyesnek tartanunk a diszkurzív praxis során.  

3. Az (i-iv.) érvénytelensége ugyanakkor azzal a logikai következménnyel is rendelkezik, 
hogy a következtetési jogosultságokat nem definiálhatjuk a következtetési kötelességek 
és tiltások segítségével, ami miatt az értekezésben a feljogosító következtetések 
jellemzésére a feltételes jogosultságoknak egy teljesen önálló logikai alapokon nyugvó 
elemzését végzem el. A feltételes jogosultságok önálló logikájának a bevezetése azzal a 
következménnyel jár, hogy a feltételes jogosultságok két olyan típusát kell 
megkülönböztetnünk, amelyeket egyébként nem szoktak két, önálló kategóriájú, és a 
kötelességek logikájától különválasztható feltételes engedélyezettségként kezelni. Az 
alábbi definíciók az opcionális, illetve szelektáló feljogosításnak az alapképletét adják 
meg:  
OP(A / B) ≡ OP(~A / B) =def  P(A / B)   &   P(~A / B) 
SP(A / B) =def  P(A / B)  &  ~P(~A / B)  



 12

Mivel a következtetési jogosultságok e két típusának a megkülönböztetését logikai 
indokok teszik szükségessé (amennyiben megengedjük az inferenciálisan semleges 
viszonyt állítások között), ezért a diszkurzív normák elemzése során elkerülhetetlen a 
feljogosító következtetések fenti típusainak a figyelembe vétele. A jogosultságok e 
típusai ráadásul két olyan mértékben különböző deontikus modalitást jelölnek, mint az 
SDL-ben a kötelesség és az opcionalitás modalitásai. Ha ugyanis ez utóbbiakat 
kötelesség-operátorral írjuk fel (lásd fentebb), akkor hasonló különbséget fogunk találni 
ahhoz, ami az előbbiek esetében az engedélyezettség-operátor segítségével fejezhető ki. 
Sőt, a dolgozatomban kimutatom, hogy a szelektáló feljogosultság további alosztályait 
is megkülönböztethetjük, vagyis egy nagyon árnyalt következtetés-elmélet 
kidolgozására van lehetőség, amennyiben egy olyan deontikus logikát alkalmazunk a 
támadható következtetés-használat elemzésére, amelyben a feltételes jogosultságok 
elmélete centrális szerepet játszik.  

4. Dolgozatom III/4. alfejezetében kimutatom ugyanakkor azt is, hogy az opcionális és 
szelektáló feljogosultság megkülönböztetése alkalmas arra, hogy a segítségével 
tisztázni lehessen azt, hogy a normatív tulajdonságai alapján miként lehet 
megkülönböztetni azokat a következtetéseket, amelyek révén lehetséges magyarázatok 
egy alternatíva halmazát jelöljük ki, azoktól, amelyek révén a legjobb lehetséges 
magyarázatra következtetünk. A logikai érvem kulcsa az a tézis, hogy a brandomi 
felfogást követve az opcionális és a szelektáló módon feljogosító következtetéseket a 
materiális inkompatibilitási reláció segítségével is reprezentálhatjuk. Ez az opcionális 
feljogosításra vonatkozóan a következőképpen néz ki: 

      OP(A / C) & OP(B / C) =def   P(A / C)  & P(B / C) & F(A & B) 
      Mindemellett azt is kimutatom, hogy minden esetben, amikor egy állítás, vagy állítások 

egy halmaza egymást nem kizáró állítások tételére jogosít fel, akkor ez a diszkurzív 
szituáció egyenértékű egy olyan, komplexebb helyzettel, amelyben az adott 
(premisszaként szereplő) állítások egymást kizáró állítások tételére jogosítanak fel. Így 
viszont logikailag egyértelművé tehető, hogy ha egy beszélő valamely C állításról egy 
lehetséges magyarázatra következtet, akkor, mivel ez feltételezi más lehetséges 
magyarázatok meglétét, amelyekre C alapján a beszélő ugyanúgy jogosult 
következtetni, ezért ilyen helyzetekben mindig opcionálisan tekinthető csak 
feljogosultnak a beszélőt az adott állítástételre. Amikor azonban a beszélő C alapján a 
legjobb magyarázatra következtet, akkor mindig csak egyetlen magyarázó állítástételre 
lehet feljogosítva, mert különben nem lehetne az adott magyarázat a legjobbnak 
tartható, és ezért ilyen helyzetekben csakis szelektáló módon tulajdoníthatunk 
jogosultságot a beszélőnek. E megfontolások segítségével viszont a lehetséges 
magyarázatokra történő következtetés és a legjobb magyarázatra történő következtetés 
megkülönböztethető egymástól a normatív jellegüket tekintve, hiszen a diszkurzív 
jogosultságok két legfőbb típusa közül az egyik vezérli a lehetséges magyarázatra 
történő következtetés gyakorlatát, és a másik vezérli a legjobb magyarázatra történő 
következtetés gyakorlatát.  

5. A III/3. alfejezetben bemutatom, hogy a feljogosító következtetések non-
monotonikussága, vagyis támadhatósága pontosan olyan jól reprezentálható egy 
kontextuális deontikus logika segítségével, mintha ehhez az elkötelező következtetések 
támadhatóságát tételeznénk. Sőt, mivel a jogosultságok konfliktusáról nem 
beszélhetünk, ezért kevesebb problémával jár az, ha a következtetési normák 
felülbírálhatóságának csupán az általam norma-hatálytalanításnak nevezett módját, 
illetve annak különböző típusait engedjük meg. Ez, azon túl, hogy összhangban van az 
érvek támadhatóságának egy többnyire elfogadott elméletével (lásd Pollock és Cruz 
1999.), az elkötelező és a feljogosító inferenciális relációk megkülönböztetése miatt 
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viszonylag árnyalt megkülönböztetéseket is lehetővé tesz a támadhatóság különböző 
estei között. A III/3. alfejezetben egy kontextuális deontikus logika jelölés rendszerét 
felhasználva egy olyan logikai érvet is felhozok, amely amellett szól, hogy a feljogosító 
következtetés-használatot minden esetben holisztikusnak kell tekintenünk. Ez azt 
jelenti, hogy minden egyes feljogosító következtetés csak akkor tartható érvényesnek, 
ha a beszélőnek tulajdonított összes elköteleződésre vonatkozóan jóváhagyottnak 
tekinthető egy olyan feljogosító norma, amely a konklúzió állítására jogosít fel. 

6. Végül a III/4. alfejezetben egy általam konklúzívnak, vagyis bizonyító erejűnek tartott 
érvet is felhozok amellett, hogy szükség van az elkötelező és a feljogosító 
következtetések megkülönböztetésére. Ennek az érvnek az alapját egy von Wright 
(1970) által tett meglátás adja, amely szerint amennyiben az engedélyezettségnek egy 
erős fogalmával dolgozunk, akkor a feltétlen engedélyezettségre vonatkozóan meg kell 
engednünk a következő összefüggést: 

       P(A) & P(B)  P(A v B) 
       Ez azonban kötelességekre semmiképpen nem lehet igaz, hiszen amikor különböző 

kötelességeink állnak fenn egyszerre, akkor azokról nem gondoljuk, hogy elég csupán 
egyet, vagy néhányat teljesíteni közülük, és ez egyenértékű azzal, hogy teljesítettük 
mindegyiket. Vagyis a következő séma kizárható, bármilyen típusú kötelességről is 
legyen szó:  
O(A) & O(B)  O(A v B)  :  nem érvényes 
Mivel ugyanez elmondható a feltételes kötelességekre és jogosultságokra vonatkozóan 
is, ezért még ha logikailag egyértelmű megkülönböztetést tennénk is támadható 
feltételes kötelességek és támadhatatlanok között, akkor sem tudnánk reprezentálni 
néhány olyan tulajdonságát a következtetés- és érv-használatnak, amelyet viszont meg 
tudunk tenni a feltételes jogosultságokra való hivatkozással. A legfontosabb ilyen 
tulajdonság az, hogy amikor egy C állítás támadható érv több különböző állítás mellett, 
akkor a legtöbb esetben ezt egyenértékűnek tartjuk azzal, mintha C támadható érv lenne 
egy megfelelő diszjunktív mondat állítása mellett. Például, mivel a „vizesek az utcák” 
állítás támadható érv amellett, hogy „esett az eső”, és támadható érv amellett is, hogy 
„meglocsolták az utcákat”, ezért ezt egyenértékűnek tartjuk azzal, hogy a „vizesek az 
utcák” állítás támadható érv amellett, hogy „vagy esett az eső, vagy meglocsolták az 
utcákat”. Bármilyen logikai trükköt is vessünk be, amennyiben ezt a jellemzőjét a 
diszkurzív praxisnak támadható feltételes kötelességek segítségével próbálnánk meg 
rekonstruálni, azt nem tudnánk megtenni. Konklúzió: csakis egy olyan deontikus logika 
képes reprezentálni a non-monotonikus következtetés-használatot, amely a diszkurzív 
jogosultságok elméletének középponti szerepet biztosít a non-monotonikus 
következtetés-használat és a támadható érvelés normatív jellemzőinek feltárásában. 

 
 

 
 

 
 


