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Bevezetés 
 

A fizikalizmus nem egyszerűen valamely partikuláris filozófiai problémára megfogalmazott 

megoldási javaslat, hanem világnézet. Továbbá nyugodtan kijelenthetjük, hogy – legalábbis 

akadémiai / tudományos berkeken belül – jó ideje uralkodó világnézet. Már csak ez utóbbi 

tény miatt is érdekes kérdés, hogy a fizikalista világkép szerint tulajdonképpen milyen is a 

világ. Első pillantásra úgy tűnik, hogy a válasz egyszerűen megfogalmazható: a fizikalizmus 

szerint a világ teljesen fizikai természetű. Azt viszont már korántsem olyan könnyű 

megmondani, hogy voltaképpen mit kell pontosan értenünk ezen állítás alatt. Jelen írás fő 

célkitűzése az e kérdésre adható lehetséges válaszok feltérképezése.  

A címben szereplő ontológiai realizmus kifejezésben az ontológiai jelző pusztán annak 

hangsúlyozására szolgál, hogy az alábbi vizsgálódásokban a realizmus kifejezés 

ontológiai/metafizikai és nem episztemológiai értelemben fog szerepelni.1 A realizmus 

terminusnak metafizikai kontextusban két fő jelentését különböztethetjük meg. Amikor 

minden további jelző nélkül egyszerűen realista filozófiáról, illetve realista filozófusról 

beszélünk, akkor általában nem valakinek valamely speciális ontológiai kategóriába tartozó 

entitás vagy entitások létezése melletti elköteleződésére utalunk, hanem egy általánosabb, az 

egész világra vonatkozó álláspontra, mely szerint a világ akkor is létezne, és lényegében a 

számunkra ismerős világhoz lenne hasonló, ha nem lenne emberi elme, amely számára az 

valamilyen módon megjelenik. A realizmus kifejezésnek ezt a jelentését nevezhetjük 

általános realizmusnak. Az így definiált realizmust tagadó különféle álláspontokat szokás 

leginkább az idealizmus kifejezés alatt érteni. A realizmus-idealizmus vita tehát elsősorban 

nem a világ létezése, hanem elmefüggő vagy elmefüggetlen volta körül zajlik. 

Ezzel szemben a terminus másik jelentése – amit nevezzünk most speciális realizmusnak 

– valamely entitás vagy entitástípus létezése melletti elköteleződés. Ilyen speciális 

realizmusok például a teizmus, az univerzálérealizmus, a mentális realizmus – és még 

hosszasan sorolhatnánk az e kategóriába tartozó álláspontokat. Valamely speciális realizmus 

tagadása pedig értelemszerűen a szóban forgó entitástípus létezését tagadó álláspont. Az ide 

sorolható antirealista tézisek a vita tárgyától függően szintén a legkülönfélébb címkéket 

viselik, mint például ateizmus, nominalizmus, eliminativizmus stb. 

                                                 
1 Az episztemológiai realizmus egy lehetséges értelmezése például: Williams 1991, 2001. Újabban ontológiai 
realizmuson gyakran metaontológiai tézist értenek – mint például Chalmers 2009 – én a kifejezést nem ebben az 
értelemben használom. 
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A fizikalizmust többek közt az a tény teszi világnézetté, hogy nem pusztán bizonyos 

entitások, hanem minden létező természetére vonatkozó metafizikai tézis.2 Úgy tűnik tehát, 

hogy a fizikalizmus és a (speciális) realizmus fogalma közötti viszony teljesen egyértelmű: a 

fizikalista a fizikai létezőket illetően realista, a nem fizikai létezőket illetően pedig 

antirealista. Ebből következően pedig akkor tudjuk, hogy a fizikalista szerint milyen a világ, 

ha fel tudjuk sorolni a fizikalista ontológia elemeit. 

Azonban a tény önmagában, hogy egy metafizikai tézis minden létezőre vonatkozik, még 

nem jelenti, hogy a szóban forgó tézis bármit is implikál arra nézve, hogy mi létezik és mi 

nem. Például a Minden dolog azonos önmagával, és nem azonos semmi mással állítás semmit 

nem mond arról, hogy milyen típusú entitások léteznek. Hasonlóan: abból az állításból, hogy 

Minden dolog fizikai természetű szigorúan véve csak annyi következik, hogy bármi létezzen 

is, fizikai entitás kell, hogy legyen, a létezők listájáról még nem tudunk meg semmit. 

Ugyanakkor a fizikalizmust aligha nevezhetnénk joggal világnézetnek, ha hallgatna e 

kérdésről. Ahhoz tehát, hogy tudjuk, a fizikalista világkép szerint milyen a világ, azt is 

szükséges tudnunk, hogy egy fizikalistának fizikalizmusából következően milyen entitásokkal 

kapcsolatban lehet / kell realista / antirealista álláspontot elfoglalnia. 

E kérdés megválaszolásának első lépéseként tanulmányom első részében felvázolom a 

fizikalizmus helyét a  világ természetére vonatkozó általános metafizikai elképzelések 

sorában elsősorban azt vizsgálva, hogy mely metafizikai tézisekről állapíthatjuk meg teljes 

bizonyossággal (már amennyiben ilyen megállapítások egyáltalán lehetségesek a 

filozófiában), hogy inkompatibilisek a fizikalizmussal. 

Ha tudni szeretnénk, hogy a fizikalista világkép szerint milyen a világ, nyilvánvalóan 

tudnunk kell, hogy mit jelent a fizikai kifejezés. A második részben ezt a kérdést igyekszem 

tisztázni, a mellett érvelve, hogy a fizikai predikátum jelentését egyedül a fizikai elmélet 

fogalmára hivatkozva tudjuk megadni. 

Mint látni fogjuk, bárhogyan határozzuk is meg a fizikai kifejezés jelentését, mindig 

lesznek olyan entitások, melyek egyfelől az adott definíciót alapul véve – legalábbis prima 

facie – nem tűnnek fizikai természetűnek, másfelől azonban létezésük tagadása sem 

túlságosan vonzó álláspont a fizikalisták többsége számára. A fizikalista elméletek elterjedt 

csoportosításának fő szempontja, hogy valamely elmélet milyen módon próbálja (vagy éppen 

nem próbálja) e problémás entitásokat integrálni a fizikalista világképbe. E felosztás szerint 

                                                 
2 Ez akkor is így van, ha a kortárs analitikus filozófiában a fizikalizmus leggyakrabban a mentális entitások 
természetére vonatkozó álláspontként jelenik meg. Ennek nagyrészt az a széles körben elterjedt meggyőződés az 
oka, miszerint egyedül bizonyos mentális entitásokkal kapcsolatban merülhet fel komolyan a gyanú, hogy nem 
férnek bele a fizikalista világképbe. 
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eliminatív (antirealista), reduktív, illetve nemreduktív fizikalista elméletekről beszélhetünk. 

Fizikalista szemszögből az első számú ilyen „renitens” kategóriáját a létezőknek – a fizikai 

predikátum pontos definíciójától gyakorlatilag függetlenül – kétség kívül a mentális entitások 

kategóriája jelenti. Írásom harmadik részében elsősorban az elme és a fizikalizmus viszonyát 

szem előtt tartva azokat a logikai lehetőségeket fogom felvázolni, ahogyan egy fizikalista 

elmélet kezelheti a számára problémát jelentő ontológiai kategóriákat. 
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1. A fizikalizmus helye az „izmusok” között 
 

1. 1. A fizikalizmus mint monizmus 
 

1. 1. 1. Fizikalizmus, materializmus, naturalizmus 

 

Kezdjük egy jórészt terminológiai kérdéssel: a fizikalizmust és a materializmust ma a 

legtöbben felcserélhető terminusokként kezelik. Ugyanakkor egyesek úgy vélik, hogy ez 

legalábbis pontatlan szóhasználat, tekintve, hogy a két címke által jelölt álláspont nem 

azonosítható (teljes mértékben) egymással. A materializmus fő tézise ugyanis tömören úgy 

foglalható össze, hogy csak anyag létezik. Anyagon a hagyományos elképzelés szerint pedig 

valamilyen meghatározott térbeli pozíciót elfoglaló, kiterjedt, tömör szubsztanciát szokás 

érteni. Pongyolán (de szemléletesen) fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy a klasszikus 

materializmus szerint a világ egymással szakadatlanul összeütköző, olykor összekapcsolódó, 

majd szétváló parányi „golyócskákból” áll.3  Az viszont erősen kérdéses, hogy az olyan, a 

fizika által használt fogalmak, mint például az elektromágneses mező vagy a kvantumvákuum, 

a szónak ebben a klasszikus értelmében vett anyagi természetű entitásokra referálnak-e. Tehát 

amennyiben elfogadjuk, hogy a fizikalizmus szerint a fizika – legalábbis nagyjából – helyesen 

írja le a világot (a legtöbb fizikalista ezt egészen biztosan nem tagadja, minthogy a kortárs 

fizikalizmus nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik a tudományos realizmushoz), akkor azt kell 

mondanunk, hogy a fizikalizmus és a materializmus elnevezések különböző álláspontokat 

jelölnek.  

Mindazonáltal e gondolatmenet nem túl meggyőző érv a materializmus terminus 

használata ellen, hiszen számtalan olyan kifejezést használunk, melyek jelentése az idők során 

kisebb-nagyobb mértékben megváltozott.4 Ez történt a materializmussal is: aki a kortárs 

filozófiában (nem filozófiatörténeti kontextusban) használja, nyilván nem a klasszikus 

materialista elképzelésre, hanem annak modern (fizikalista) formájára kíván vele utalni. A 

                                                 
3 A klasszikus újkori materializmusról bővebben: Gregory 1977; Yolton 1983  
4 Hogy ne menjünk messzire, a fizikalizmus terminusról is elmondhatjuk ugyanezt, melyet Otto Neurath  és 
Rudolf Carnap vezetett be a filozófiai diskurzusba. Úgy tűnik, hogy ők még inkább szemantikai tézist értettek 
alatta, ellentétben a kifejezés mai – inkább metafizikai – jelentésével (Neurath 1931/1983; Carnap 1932/1959). 
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materializmust és a fizikalizmust tehát nyugodtan tekinthetjük azonos jelentésű kifejezéseknek 

– én azonban a továbbiakban is maradok a fizikalizmus terminus használatánál. 

A naturalizmus szintén a fizikalizmushoz közelálló fogalomnak tűnik, e két kifejezés 

jelentését viszont mindenképpen meg kell különböztetnünk egymástól! Először is a 

naturalizmus terminusnak is legalább két jelentését különböztethetjük meg: létezik egy 

(inkább) episztemológiai, illetve egy (inkább) metafizikai használata. 

Az episztemológiai naturalizmus nyilvánvalóan nem azonos a fizikalista állásponttal. Az 

ide sorolható elképzelések ugyanis a megismerés valamely (vagy minden) területén a 

természettudomány, illetve a természettudományos módszer jelentőségét vagy 

kizárólagosságát hangsúlyozzák. Ezzel szemben a fizikalizmus nem episztemológiai, hanem 

metafizikai tézis, tehát nem arról mond valamit, hogy mi emberek mit és hogyan ismerhetünk 

meg, hanem arról, hogy milyen létezők vannak. 

Továbbá a naturalizmus metafizikai formája sem azonosítható a fizikalista állásponttal 

(bár kétségkívül nem áll túl messze attól). Gondoljunk csak David Chalmers naturalista 

dualizmusára, mely a naturalizmusnak egy a fizikalizmust kifejezetten tagadó változata kíván 

lenni!5 Persze az is igen valószínű, hogy a legtöbb magát naturalistának tekintő filozófus nem 

utasítaná vissza a fizikalista / materialista címkét sem. Aligha találhatunk a metafizikai 

naturalizmusra adott széles körben elfogadott definíciót, de annyi mindenesetre biztosnak 

tűnik, hogy a metafizikai naturalista szerint természetfeletti entitások nem léteznek. Nem 

valószínű, hogy túl sok olyan fizikalista akadna, aki ezzel ne értene egyet. Az azonban már 

korántsem egyértelmű, hogy abból, hogy nem léteznek természetfeletti entitások, egyben az is 

következik, hogy minden entitás fizikai természetű – Chalmers és más kortárs 

tulajdonságdualisták szerint nyilván nem. Úgy tűnik tehát, hogy ha a fizikalizmus implikálja 

is a metafizikai naturalizmust, ez fordítva nem áll, így a naturalizmus kifejezés semmilyen 

értelmében nem tekinthető a fizikalizmus szinonimájának. 

 

1. 1. 2. A fizikalizmus mint tulajdonságmonizmus 

 

A fizikalizmus a monizmus egy fajtája. Mindenfajta monizmus alapvető állítása, hogy 

valamiből egy van. Annak alapján pedig, hogy mi a szóban forgó dolog, a monizmusnak két 

nagy változatát szokás megkülönböztetni: beszélhetünk szubsztanciális, illetve attributív 

monizmusról. Az előbbi szerint csak egyetlen szubsztancia létezik, ezzel szemben az utóbbi a 

                                                 
5 Chalmers 1996 
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szubsztanciák számáról nem mond semmit, viszont azt állítja, hogy van egy általános 

kategória, amely alá – bármennyi létezzen is – mind besorolható. (Szubsztancián egyszerűen 

értsünk olyan entitást, amely képes – más ontológiai kategóriákhoz képest relatíve – önállóan 

létezni. Tehát ebben az értelemben például egy kő szubsztancia, a kő alakja nem. Ezzel persze 

korántsem adtuk meg a fogalom kimerítő definícióját, de erre most nincs is szükségünk.) 

A szubsztanciális monizmus szerint tehát az érzékelésben elénk táruló kép valójában 

illúzió, a világot nem különálló partikuláris dolgok – fizikai tárgyak, események, folyamatok 

stb. – alkotják, hanem az egymástól elkülönültnek tűnő partikulárék valójában az egyetlen 

létezőnek/szubsztanciának különböző megnyilvánulásai vagy módosulásai.6 (A partikuláré 

terminust jelen írásban mindig a nem tulajdonság szinonimájaként használom. A kifejezést 

ezen kívül még szokás a nem univerzálé jelentésben is használni. Ebben az értelemben 

természetesen a tulajdonságokat is partikuláréknak kell tekintenünk, amennyiben nem 

vagyunk univerzálérealisták.) 

Annak ellenére, hogy első pillantásra a fizikalizmus igencsak távol áll a szubsztanciális 

monizmustól, akár még a mellett a tézis mellett is lehetséges érvelni, hogy bizonyos 

előfeltevések elfogadása esetén a fizikalizmusnak egyenesen logikai következménye, hogy a 

látszat ellenére pusztán egyetlen szubsztancia létezik. A szóban forgó előfeltevések közül a 

legfontosabb, hogy a fizikai tárgyak időbeli perzisztenciája körül zajló vitában a 

perdurantistáknak van igazuk, akik szerint a fizikai tárgyak nem csak térbeli, hanem időbeli 

részeik mereológiai összegeként írhatók le, azaz időben elnyúlva („négy dimenzióban”) 

léteznek.7 Mármost ha a fizikalista elfogadja, hogy a világ (és a múltja) nagyvonalakban 

olyan, amilyennek a kortárs fizika leírja, akkor érvelhet úgy a szubsztanciamonista, hogy 

mivel a standard kozmológiai modellek szerint az ősrobbanást követő első pillanatokban az 

univerzum összes anyaga egy „helyen” sűrűsödött össze8, a fizikalistának – amennyiben 

perdurantista – azt is el kell fogadnia, hogy a (ma) különállónak tűnő fizikai entitások a 

múltban egy közös entitásba futnak össze, azaz valójában ugyanannak a partikulárénak (a 

fiatal univerzumnak) a különböző „ágai” . (Az érvnek természetesen az is fontos előfeltevése, 

hogy a látható univerzum valóban a teljes univerzum, és nem pusztán csak régiója egy 

nagyobb – talán végtelen – konglomerátumnak.) Egy ilyen elgondolással szemben persze 

                                                 
6 Az ekképpen definiált szubsztanciális monizmus természetesen nem azonos az elmefilozófiai értelemben vett 
szubsztanciamonizmussal, ami annak a tézisnek a tagadása, hogy az ember teste és elméje két különböző 
szubsztancia. 
7 Például: Quine 1960; Armstrong 1980; Heller 1984; Lewis 1988, 2002; Sider 1997 
8 Gyakran találkozhatunk – legalábbis a tudományos ismeretterjesztő irodalomban – az olyan szemléletes 
megfogalmazásokkal, mint hogy az univerzum kezdetben akkora volt, mint egy homokszem, később mint egy 
borsószem stb.  
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számos ellenvetés hozható9, azonban a kérdés tárgyalásába most nem szükséges 

belemennünk. E lehetséges érvelési irányt pusztán azért érdemes itt megemlíteni, hogy lássuk, 

korántsem annyira triviális, hogy a fizikalizmus és a szubsztanciális monizmus esetében 

egymást kizáró álláspontokról lenne szó. 

Akárhogy is van, a fizikalizmus legfontosabb állítása, hogy a fizikainak lenni kategória 

minden létezőre érvényes kategória, tehát a fizikalizmus az attributív monizmus változatának 

tekintendő. A fizikalizmus mellett az attributív monizmusnak még két formája létezik: az 

idealista, illetve a neutrális monizmus. Az idealista monizmus fő állítása, hogy minden entitás 

a mentálisnak lenni kategória alá tartozik. Szokás e tézist az idealizmus egy változatának 

tekinteni, azonban – hamarosan részletezendő okokból – az idealista monizmus teljes 

mértékben nem azonosítható az idealizmussal (legalábbis az idealizmus kifejezés 

legelterjedtebb használata értelmében). Így az attributív monizmus e fajtájára megfelelőbbnek 

tartom a szintén elterjedt pánpszichizmus elnevezést. A neutrális monizmus képviselője pedig 

tagadván mindkét előző álláspontot, azt állítja, hogy a legalapvetőbb létezők sem nem fizikai, 

sem nem mentális természetűek. Ez utóbbi két álláspontnak a fizikalizmushoz való viszonyára 

még visszatérünk. 

A fizikalista tézis legegyszerűbb megfogalmazása tehát: 

 

Minden létező fizikai létező. 

 

Azt rögtön megállapíthatjuk, hogy a példányfizikalizmus (token-physicalism) kifejezés 

meglehetősen félrevezető. Az így nevezett álláspont szerint minden partikuláré (szubsztancia) 

fizikai természetű, ugyanakkor léteznek nem fizikai tulajdonságok is. A példányfizikalizmust 

példányazonosság-elméletként is emlegetik nyilvánvaló okból: ha egyszer minden partikuláré 

fizikai, akkor minden nem fizikai tulajdonságot instanciáló partikulárénak (példánynak) 

azonosnak kell lennie valamely fizikai tulajdonságot (is) instanciáló partikuláréval – 

magyarán nem fizikai tulajdonságai mellett legalább egy fizikai tulajdonsággal is 

rendelkeznie kell. Azonban e tézis gyengébb állítás a fizikalista tézisnél, hiszen megengedi 

nem fizikai létezők – nevezetesen nem fizikai tulajdonságok – létezését.10 Így szigorú 

értelemben nem is nevezhető fizikalizmusnak. Ez már csak abból is nyilvánvaló, hogy a 

példányazonosság-elmélet a tulajdonságdualizmus egyik formája, a tulajdonságdualizmus 

                                                 
9 Például, hogy a különböző „ágak” nem ugyanannak a szubsztanciának a részei, hanem különböző partikulárék, 
melyek koincidálnak bizonyos időpillanatokban. 
10 A fizikalista tézis természetesen triviálisan magába foglalja a példányfizikalizmust is. 
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pedig egyértelműen a fizikalizmus (manapság gyakorlatilag egyetlen „szalonképes”) 

tagadásának számít. 

A fizikalista tézisből tehát annyi mindenképpen következik, hogy minden tulajdonság 

fizikai tulajdonság, azaz a fizikalizmus tulajdonságmonizmus.11 E címkét csak abban az 

esetben utasíthatja vissza a fizikalista, ha tagadja tulajdonságok létezését – mint látni fogjuk, 

ezt éppen megteheti, minthogy a fizikalista álláspontból az már nem következik, hogy 

léteznek tulajdonságok. (Jelen írásban a tulajdonság kifejezést semleges értelemben 

használom, függetlenül attól, hogy pontosan milyen létezők is a tulajdonságok, valamint 

tulajdonságnak tekintem a relációkat is.) 

Az eddig elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a fizikalistának, ha realista a fizikainak 

lenni tulajdonságot illetően, akkor magasabbrendű tulajdonságnak12 kell azt tekintenie, 

amelyet minden tulajdonság instanciál. Amennyiben ez így van, akkor a fizikalizmus nem 

összeegyeztethető az elementarizmussal, azzal a tézissel, mely szerint csak elsőrendű 

tulajdonságok léteznek.13 

Esetleg megpróbálhatunk egy olyan definíciót adni a fizikai tulajdonságra, mely kizárólag 

elsőrendű tulajdonságok létezésének feltételezése mellett is működik: Vegyük példának az 

emberi tulajdonságot! Amikor azt mondjuk, hogy a szabad döntési képesség emberi 

tulajdonság, ezen nem azt értjük, hogy az embernek lenni tulajdonság egy olyan másodrendű 

tulajdonság, melyet a szabad döntési képességgel rendelkezni elsőrendű tulajdonság 

instanciál, hanem azt, hogy a szabad döntési képességgel rendelkezni elsőrendű tulajdonságot 

kizárólag olyan partikulárék instanciálják, melyek instanciálják az embernek lenni szintén 

elsőrendű tulajdonságot is. Ennek mintájára talán definiálhatnánk a fizikai tulajdonságot is 

úgy, hogy fizikai tulajdonságok a fizikainak lenni elsőrendű tulajdonságot (is) instanciáló 

partikulárék tulajdonságai. Ez azonban aligha lenne több szemantikai bűvészkedésnél, 

minthogy egy ilyen elmélet lényegét tekintve semmiben nem különbözne a 

példányfizikalizmustól, amiről az imént állapítottuk meg, hogy valójában nem fizikalista 

elmélet. 

Elvileg elképzelhető egy másik módja is annak, hogy a fizikalista elkerülje a 

magasabbrendű tulajdonságokat illető realizmust (ha valamiért mindenképpen ezt szeretné 

tenni): A fizikalizmusnak mint tulajdonságmonizmusnak az elképzelhető legszélsőségesebb 

                                                 
11 Az így definiált tulajdonságmonizmus nem azonos az elmefilozófiai értelemben vett tulajdonságmonizmussal, 
mely csak a mentális tulajdonságok fizikai voltát állítja, de természetesen implikálja azt. 
12 Magasabbrendű tulajdonságon olyan tulajdonságot értek, melynek hordozója maga is tulajdonság, a 
fogalomnak azonban létezik eltérő meghatározása is (például Block 1990, p. 45.). 
13 Lásd: Bergmann 1957 
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változata minden bizonnyal az a tézis lenne, hogy a partikulárékon kívül egyedül a fizikainak 

lenni tulajdonság létezik, tehát nem beszélhetünk fizikai tulajdonságokról, hanem csak 

egyetlen fizikai tulajdonságról (mely azonos a fizikainak lenni tulajdonsággal), és minden 

partikuláré e tulajdonságot instanciálja. Ilyen – éppenséggel a fizikalizmus egy formájának is 

tekinthető – elmélet például az a ma igencsak divatos álláspont, mely szerint „minden rezgés”. 

Bár – a képviselői állításával ellentétben – ez nem tudományos, hanem áltudományos elmélet, 

attól függetlenül, hogy mennyire támasztják alá empirikus adatok, önmagában nem tűnik 

inkonzisztensnek (tekintsünk most el attól a kérdéstől, hogy vajon mi az, ami rezeg). Azt 

azonban minden ehhez hasonló elmélet képviselőjének meg kell magyaráznia, hogy ha csak 

egy tulajdonság létezik, akkor honnan származik az észlelhető dolgok (látszólagos) 

sokfélesége. A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy az egyetlen létező tulajdonságnak 

különböző módosulásai vannak14, tehát például a „rezgéselmélet” képviselője azt fogja 

állítani, hogy a különbözőnek tűnő tulajdonságok egyszerűen különböző frekvenciájú 

rezgések. Azonban magától adódik az ellenvetés, hogy a különböző frekvenciájú rezgéseket 

aligha tekinthetjük másnak, mint különböző tulajdonságoknak, így mégiscsak el kell 

ismernünk több tulajdonság létezését. Úgy tűnik tehát, hogy e radikális tulajdonságmonizmus 

– akár fizikalista, akár más formában – tarthatatlan.  A komolyan vehető fizikalisták nem is 

tagadják különféle fizikai tulajdonságok létezését. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy amennyiben a fizikalizmus igaz, a fizikainak lenni 

tulajdonság (ha létezik) olyan magasabbrendű tulajdonság, melyet minden tulajdonság 

instanciál. 

Azonban önmagában e tényből nem következik, hogy a fizikaiság elsődleges hordozói 

tulajdonságok, azaz hogy a fizikai partikulárék csak származtatott módon, kizárólag annak 

folytán lehetnek fizikai entitások, hogy instanciálnak valamilyen fizikai tulajdonságot! Abból 

ugyanis, hogy valamely tulajdonságot tulajdonságok (is) instanciálnak, nem következik, hogy 

a szóban forgó tulajdonságot egyedül tulajdonságok instanciálhatják. Bár amikor 

magasabbrendű tulajdonságokról beszélünk, a legtöbbünknek minden bizonnyal az olyan 

példák jutnak először eszébe, melyekben meghatározandó (determinable) tulajdonságokat 

instanciálnak meghatározottjaik (determinates), melyek elsőrendű vagy maguk is 

magasabbrendű tulajdonságok, mint ahogy a vörösnek lenni tulajdonságnak (meghatározott) 

                                                 
14 Az első ilyen típusú magyarázatot a világ sokféleségére valószínűleg Anaximenész adta azzal, hogy azt 
állította, a különböző minőségek megjelenése a levegő sűrűsödésének és ritkulásának következménye. 
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tulajdonsága a színnek lenni tulajdonság (meghatározandó).15 Az ilyen esetekben valóban azt 

kell mondanunk, hogy a színnek lenni elsődleges hordozói az adott színek (vagy 

színárnyalatok), és egy partikuláré csakis valamely adott szín instanciálása folytán 

instanciálhatja a színesnek lenni tulajdonságot – semmi nem színes simpliciter. Ugyanakkor 

olyan tulajdonságokra is tudunk példákat mondani, melyeket egyaránt instanciálhatnak 

partikulárék és tulajdonságok is. Ilyen például a térbelinek lenni tulajdonság: amellett, hogy a 

konkrét partikulárék instanciálják a térbelinek lenni tulajdonságot – legalábbis az 

univerzálérealizmus arisztoteliánus formája, illetve a trópuselmélet szerint – a tulajdonságok 

maguk is térbeli entitások.16 Ilyen tulajdonságnak tűnik továbbá a struktúrával rendelkezni  

tulajdonság is: aligha vitatja bárki is, hogy a makroszkopikus tárgyak alkotórészeik bizonyos 

struktúrájú összetételei, ugyanakkor beszélhetünk strukturált tulajdonságokról is.17 Bár a 

fizikai tulajdonságok közt nyilvánvalóan vannak olyanok, melyek közt meghatározandó – 

meghatározott viszony van (tömeggel rendelkezni – 15 kilogramm tömegűnek lenni, elemi 

részecskének lenni – elektronnak lenni stb.), ebből nem következik, hogy a fizikainak lenni és 

a fizikai tulajdonságok közt is ilyen viszony áll fenn. Az tehát egyáltalán nem nyilvánvaló, 

hogy a fizikainak lenni nem különböző kategóriájú entitások által instanciálható tulajdonság 

hasonlóan például a térbelinek lenni tulajdonsághoz. Nem kizárt persze, hogy a fizikainak 

lennit a színesnek lennihez hasonlóan partikulárék nem instanciálhatják közvetlenül, de az 

imént látott okból e tézis mellet önmagában nem elégséges érv, hogy a fizikainak lenni 

magasabbrendű tulajdonság.  

 

1. 1. 3. Fizikalizmus és tulajdonságelméletek 

 

Az univerzáléprobléma néven ismert ősrégi filozófiai problémát  többféleképpen is 

megfogalmazhatjuk. Az egyik lehetőség például, hogy szemantikai indíttatású problémának 

                                                 
15 Tegyük fel most, hogy legalábbis bizonyos meghatározandó fogalmak elmefüggetlen meghatározandó 
tulajdonságokra referálnak. E tézissel azonban még azok közül sem mindenki ért egyet, akik egyébként realisták 
– bizonyos – magasabbrendű tulajdonságokat illetően. Például Armstrong először tagadta meghatározandó 
univerzálék létezését (Armstrong 1978, pp. 111-120.), később azonban megváltoztatta álláspontját e kérdésben 
(1983, pp. 111-117., 1997, pp. 196-202., pp. 242-263.). 
16 Bár a trópusokat a legtöbben absztrakt entitásoknak tartják (de nem mindenki, lásd például  Simons 
1994/1998) mégis konszenzus uralkodik azt illetően, hogy térbeli létezők. Az ellentmondás csak látszólagos: az 
e vitában érintettek többsége szerint az absztraktság kritériumának (legalábbis a trópusok esetében) nem a nem-
téridőbeliséget kell tekintenünk (Campbell 1990; Lowe 2002) 
17 Lewis elutasítja strukturált univerzálék létezését (Lewis 1986b), azonban érvelése sokak szerint nem 
meggyőző (például: Armstrong 1986; Wetzel 2008; Hawley 2010). 
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tekintjük.18 Ez esetben – legalábbis ha az igazságfeltételes szemantika keretein belül 

maradunk – az alapvető kérdés az lesz, hogy mi teszi igazzá az általános terminusokat 

tartalmazó (kijelentő) mondatainkat, ami rögtön továbbvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mi 

általános terminusaink referenciája. A legtöbben úgy gondolják, hogy általános 

terminusaink/fogalmaink jó része tulajdonságokra referál. (Persze nem az összes, azt 

gyakorlatilag senki nem gondolja, hogy a természetes nyelv minden predikátumához tartozik 

a világban egy tulajdonság.) Arra a kérdésre tehát, hogy mi teszi igazzá például a Dömper egy 

kutya mondatot, a filozófusok többsége szerint a válasz, hogy e mondat azért igaz, mert a 

Dömper nevű partikuláré instanciálja a kutyának lenni tulajdonságot. (Az instanciál terminust 

jelen írásban ugyanúgy semleges értelemben használom, mint ahogy a tulajdonságot, tehát az 

instanciálás reláción azt a relációt értem, bármi legyen is az, mely egy tulajdonság és 

hordozója – vagy reláció esetében hordozói –  között fennáll.) 

Létezik továbbá a problémának egy elsősorban metafizikai olvasata is. E nézőpontból 

tekintve a kiinduló kérdés a következő: hogyan lehetséges, hogy (numerikusan) különböző 

entitások azonos típusba/kategóriába/fajtába sorolódnak? A többség szerint pedig a válasz: 

úgy, hogy numerikusan különböző entitások instanciálhatják ugyanazt a tulajdonságot. Tehát 

Bodri és Dömper azért sorolódnak egyaránt a kutya kategóriába, mert mindketten 

instanciálják a kutyának lenni tulajdonságot. 

Vegyük észre, hogy az univerzáléprobléma e két olvasatának közös eleme, hogy egyik 

sem a Mik a tulajdonságok? kérdésből indul ki, hanem mindkét olvasatban a tulajdonságok a 

kiinduló kérdésre adott válasz részeként jelennek meg! A tulajdonságokat a metafizikában 

tehát akár felfoghatjuk bizonyos problémák megoldásának eszközeként bevezetett elméleti 

entitásoknak is, olyan entitásoknak, melyek létezését feltételezve meg tudjuk magyarázni 

például, hogy hogyan lehetséges típusazonosság, vagy hogy hogyan lehetséges, hogy 

általános terminusaink jelentéssel bírnak. Ugyanakkor a tulajdonságok létezését feltételező 

elméletek további előnye, hogy magyarázó erejük mellett összhangban vannak hétköznapi 

intuícióinkkal is (valamiért ezt általában egy metafizikai elmélet előnyének szokás tekinteni), 

hiszen tulajdonságokról a hétköznapokban is beszélünk, többé-kevésbé ugyanazt értve 

tulajdonság kifejezés alatt, mint a metafizikában. 

A tulajdonság fogalmával operáló magyarázatok kapcsán  természetesen azonnal felmerül 

a további kérdés, hogy milyen természetű létezők a tulajdonságok, azonban – mint tudjuk – 

                                                 
18 Bár például Armstrong szerint kimondottan félrevezető ilyen formában prezentálni a kérdést, azt aligha 
tagadhatja bárki is, hogy szemantikai aspektusa is van a problémának. 
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ebben a kérdésben már igencsak megoszlanak a vélemények.19 Én az alábbiakban az 

univerzáléproblémára adott válaszokat – a megszokott taxonómiáktól és terminológiától 

némileg eltérve – alapvetően két csoportra osztom: tulajdonságrealizmusnak nevezek minden 

olyan álláspontot, mely szerint a tulajdonságok – bármik is legyenek – az emberi elme 

kategorizáló tevékenységétől függetlenül, (a mentális tulajdonságokat kivéve) „kint” léteznek 

a világban, tulajdonságantirealizmus alatt pedig – értelemszerűen – ezen álláspont 

mindenfajta tagadását értem. Tekintsük át először nagyvonalakban a tulajdonságrealizmus fő 

formáit! 

Az univerzálérealizmus szerint a tulajdonságok univerzálék, azaz olyan létezők, melyek 

az ugyanolyan tulajdonsággal rendelkező entitásokban numerikusan azonosak. Tehát az 

univerzálérealista szerint Bodri és Dömper azért nevezhető kutyának, mert mindketten 

ugyanazt a kutyának lenni univerzálét instanciálják. Az univerzálérealizmusnak két nagy 

változatát különböztethetjük meg: Az arisztoteliánus változat szerint20 (nevezzük így, követve 

a bevett terminológiát, attól függetlenül, hogy Arisztotelész álláspontja e kérdésben pontosan 

hogyan rekonstruálható) az univerzálék szó szerint az őket instanciáló partikulárékban (in re) 

léteznek, azaz téridőbeli entitások, amiből következően az univerzálékat olyan entitásoknak 

kell tekintenünk, melyek ugyanabban az időpontban teljes egészükben több helyen képesek 

létezni (minthogy egyazon tulajdonságot egyszerre instanciálhatják különböző térbeli pozíciót 

elfoglaló partikulárék). Az univerzálérealizmus másik – Platónnak tulajdonított – változata 

szerint az univerzálék olyan nem térben és időben, illetve nem az őket instanciáló dolgokban 

(ante rem) létező entitások, melyekből az őket instanciáló (téridőbeli vagy nem téridőbeli) 

entitások valamilyen módon „részesednek”. Az univerzáléprobléma kontextusában az 

univerzálérealizmus mindkét változatát realizmusnak, az utóbbi, Platón-féle változatot pedig 

platonizmusnak szokás nevezni. 

Itt muszáj egy terminológiai kitérőt tennünk! Ma a platonizmus kifejezés egy másik 

jelentésében minden olyan álláspontot jelöl, mely szerint léteznek absztrakt entitások. Nincs 

egyetértés azt illetően, hogy hogyan határozhatók meg az absztraktság (és konkrétság) 

kritériumai21, mindenesetre minthogy a fizikalista  ontológia vizsgálatának szempontjából az 

absztrakt entitások akkor tűnnek igazán érdekesnek, ha – ahogy talán a legtöbben teszik – 

nem térben és/vagy időben létező entitásoknak tekintjük őket, én a továbbiakban legalábbis 

munkahipotézisként így fogok tenni: az absztrakt kifejezést mindig a nem térben és/vagy nem 

                                                 
19 Az e kérdésben elfoglalt álláspontok magyar nyelvű áttekintése: Tőzsér 2009 pp. 28-62. 
20 Például Armstrong 1978, 1989a 
21 Erről bővebben: Campbell 1981, 1990; Lewis 1986a, pp. 81-86.; Simons 1994/1998 
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időben létező szinonimájaként fogom használni, platonizmuson pedig az ilyen értelemben vett 

absztrakt entitásokkal – legyenek azok univerzálék vagy partikulárék – kapcsolatos realizmust 

fogok érteni. Az univerzálérealizmus másodikként említett változatát pedig – az 

egyértelműség kedvéért – tulajdonságplatonizmusnak fogom nevezni. A 

tulajdonságplatonizmus nyilvánvalóan implikálja a platonizmust, azonban fordítva ez nem áll: 

absztrakt partikulárék létezéséből nem következik absztrakt univerzálék létezése. 

A trópuselmélet22 szerint a partikulárék különféle tulajdonságai trópusok, azaz térben 

és/vagy időben létező partikuláris „minőségdarabok”.23 Bodri és Dömper azért nevezhetők 

egyaránt kutyának, mert ugyanolyan kategóriájú trópust hordoznak – a kutyaságot –, azonban 

Bodri és Dömper kutyaságai numerikusan különböző kutyaságok, melyek azért tartoznak 

mégis egy kategóriába, mert hasonlítanak egymáshoz. A numerikusan különböző trópusok 

egymáshoz való hasonlósága primitív tény. 

A halmaznominalizmus24 (vagy osztálynominalizmus) szerint a tulajdonságok bizonyos 

partikulárék alkotta halmazok. A kutyának lenni tulajdonság például az összes konkrét kutya 

halmaza, és Dömper azért kutya, mert eleme e halmaznak. A halmaznominalista a tényt, hogy 

bizonyos partikulárék – például a kutyák és csak a kutyák – egy adott halmazt alkotnak, 

tekintheti primitív, tovább már nem magyarázható ténynek, de magyarázhatja is arra 

hivatkozva, hogy a halmazt alkotó partikulárék (releváns szempontból) hasonlítanak 

egymásra – ekkor a partikulárék közt fennálló hasonlóság lesz primitív, tovább már nem 

magyarázható tény. (A hasonlósági nominalizmusként emlegetett álláspontot25 tekinthetjük a 

halmaznominalizmus e második változatával azonosnak.) 

A halmazokat a legtöbben absztrakt entitásoknak tekintik, arról viszont már lehet 

vitatkozni, hogy az absztraktság általunk fentebb adott definíciójába is beleférnek-e. A térbeli 

partikulárék halmaza maga is térbeli entitásnak tűnik – és többek szerint az is.26 Amennyiben 

pedig ez így van, a halmazok a szó általunk használt értelmében nem absztrakt entitások. 

Egy újabb terminológiai kitérő: Nominalizmusnak ebben a kontextusban az 

univerzálérealizmus (mindkét változatának) tagadását szokás nevezni.27 Azonban a 

nominalizmus terminus egy másik értelmében minden olyan álláspontot jelöl, mely tagadja 

absztrakt entitások (legyenek azok univerzálék vagy partikulárék) létezését – azaz a 

                                                 
22 Lásd például: Stout 1923; Williams 1953; Campbell 1981, 1990; Simons 1994/1998 
23 Az elképzelés egy másik lehetséges változata szerint a tulajdonságok e minőségdarabok halmazai. 
24 Például: Lewis 1986a 
25 Például: Rodriguez-Pereyra 2002 
26 Például Lewis is így gondolja (Lewis 1986a, p. 87). 
27 Néhányan azonban – például Rodriguez-Pereyra 2002; Tőzsér 2009 – a trópuselméletet nem tekintik 
nominalizmusnak. 
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platonizmus különféle formáit. A továbbiakban mindig e második értelemben vett 

nominalizmust fogom nominalizmus alatt érteni. Az így definiált nominalizmus természetesen 

implikálja a tulajdonságplatonizmus tagadását, viszont az arisztoteliánus 

univerzálérealizmussal összeegyeztethető. 

Nos, a fizikalizmus – úgy tűnik – mindenképpen kompatibilis az arisztoteliánus 

univerzálérealizmussal és a trópuselmélettel, minthogy (attól függetlenül, hogy hogyan adható 

meg pontosan a fizikai predikátum definíciója) a térbeliség elégséges feltételnek tűnik ahhoz, 

hogy egy entitás fizikai természetű legyen.  Bár mind az egyszerre több helyen prezentálódni 

képes téridőbeli létezők, mind a téridőbeli partikuláris „tulajdonságdarabok” a hétköznapi 

szemléletünk számára meglehetősen furcsának tűnő entitások, a fizikai kifejezés semmilyen 

komolyan vehető definíciójából nem következik, hogy ha egy entitás a hétköznapi szemlélet 

számára furcsa, akkor az nem fizikai természetű. (Gondoljunk csak a részecskefizika igencsak 

furcsa tulajdonságokkal rendelkező entitásaira!) Továbbá amennyiben a halmazokat térbeli 

létezőknek tekintjük, a halmaznominalizmus is minden további nélkül összeegyeztethetőnek 

látszik a fizikalizmussal. 

A tulajdonságplatonizmus és a halmazokat nem térbeli entitásnak tekintő 

halmaznominalizmus is csak abban az esetben tűnnek inkonzisztensnek a fizikalista 

állásponttal, ha a fizikalista tézisnek logikai következménye, hogy minden létező térbeli 

létező, azaz ha a térbeliség nem csak elégséges, hanem szükséges feltétele is a fizikaiságnak. 

Ha például a fizikaiságot azonosítjuk a térbeliséggel – úgy gondolom, a fizikaiság két 

komolyan vehető rivális koncepciója közül ez az egyik –, akkor mindenképpen azt kell 

mondanunk, hogy a fizikalistának e két elméletet  el kell utasítania. A fizikaiság másik 

komolyan vehető – és a ma leginkább elfogadott – koncepciója szerint azonban fizikai létező 

minden olyan létező, amely eleme a fizikai elméleteink ontológiai készletének (e definíció 

persze még bőven pontosításra szorul, de egyelőre most ebben a formában is megteszi). 

Amennyiben pedig ez utóbbi koncepciót fogadjuk el – minthogy  nem tűnik a priori 

igazságnak, hogy egy fizikai elmélet ontológiájában csak téridőbeli entitások szerepelhetnek –

, a tulajdonságplatonizmust és a platonista halmaznominalizmust sem kell a fizikalizmus 

tagadásának tekintenünk. Például egy a fizikai elméletre hivatkozó definíciót elfogadó 

fizikalista gondolhatja, hogy csak olyan tulajdonságok léteznek, melyekkel a fizika 

tankönyvekben (is) találkozhatunk, ugyanakkor tarthatja e tulajdonságokat instanciáik nem 

térbeli halmazának vagy akár platóni univerzáléknak is. 

A tulajdonságrealizmusra fentebb adott definíciónkból az következik, hogy a 

tulajdonságantirealizmusnak két formája lehetséges: az első szerint léteznek tulajdonságok, 
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csak éppen nem elmefüggetlen entitások, a második pedig egyszerűen tagadja tulajdonságok 

létezését. 

Az első formára legnyilvánvalóbb példa a konceptualizmus.28 A konceptualista szerint a 

tulajdonságok fogalmak. Egy erősen leegyszerűsített (és szélsőséges) konceptualista 

elképzelés, mely szerint minden tulajdonság konkrét fogalompéldány, nagyvonalakban a 

következőképpen vázolható fel: Predikátumaink általános fogalmakra referálnak, általános 

fogalmaink azonban nem referálnak semmire, minthogy az igazságalkotók (truth-makers) 

nem pedig az igazsághordozók (truth-bearers) konstitutív elemeinek tekintendők. Így a világot 

leíró mondatainkat igazzá tevő tények fennállása ontológiailag függeni fog a partikulárékat 

különféle kategóriák alá soroló emberi elmék létezésétől. Ezen elképzelés szerint a Dömper 

egy kutya mondatot az a tény teszi igazzá, hogy mi emberek Dömpert a kutyafogalom 

(példányai) alá soroljuk. Tehát a konceptualizmusnak – legalábbis a vázolt formájának – 

egyfajta idealizmus lesz a logikai következménye. (Nem teljes idealizmus: a 

konceptualistának nem kell tagadnia az emberi elméktől ontológiailag független partikulárék 

létezését. Továbbá egy a tulajdonságokat nem fogalompéldányokkal, hanem 

fogalomtípusokkal azonosító konceptualista elmélet nem feltétlenül jár ilyen 

következménnyel, hiszen a konceptualista a fogalomtípusokat tekintheti a konkrét emberi 

elméktől függetlenül létező absztrakt entitásoknak.) E világkép szerint tehát a fizikalista 

álláspontot – amennyiben igaz – az teszi igazzá, hogy mi emberek minden létezőt a fizikai 

fogalom (példányai) alá sorolunk, azaz a fizikalista tézis igazságalkotóját képező tényhalmaz 

olyan tényekből áll, melyek fennállása az emberi elmék létezésétől függ. Egyszerűbben 

fogalmazva: ha nem léteznének emberi elmék, a világ nem volna fizikai természetű. 

Azt kell mondanunk, hogy – bár a fizikalisták többsége nyilvánvalóan nem 

rokonszenvezne e konceptualista metafizikával – a konceptualizmus még e szélsőséges 

formájában sem inkompatibilis a fizikalizmussal. Az az állítás ugyanis, hogy minden létező az 

emberi elmék létezésének következményeként fizikai természetű – bár kétségkívül 

meghökkentő – nem nonszensz. A fizikalista tézis ugyanis  semmit nem implikál arra nézve, 

hogy igaz voltának mi a magyarázata. Később az idealizmus és a fizikalizmus viszonyára még 

bővebben visszatérünk. 

A predikátumnominalizmus29 a tulajdonságantirealizmus fentebb említett második 

formájára példa, azaz a predikátumnominalista tagadja, hogy léteznének tulajdonságok. 

                                                 
28 A kortárs konceptualizmus képviselőjeként Nino Cocchiarellát szokás emlegetni (lásd például: Cocchiarella 
1986), azonban az ő konceptualizmusa nem azonosítható az általam itt vázolt szimplifikált állásponttal.  
29 Például Quine 1951/2002, pp. 125─126 
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Fontos hangsúlyoznunk, hogy nem azt állítja, hogy a predikátumok tulajdonságok, hanem azt, 

hogy nincs szükség a tulajdonságok (mint elméleti entitások) bevezetésére ahhoz, hogy 

megmagyarázzuk, igaz kijelentő mondataink miért igazak.30 

A Dömper egy kutya mondat igaz voltát az összes eddig tárgyalt elmélet Dömper 

(partikuláré) és valamely E entitás (univerzálé, trópus, halmaz, fogalom) közötti R reláció 

(instanciálás, elemének lenni, alá sorolódni stb.) fennállására hivatkozva magyarázta. Az e 

három dolog által konstituált entitás az igazságalkotó, melynek létezése (fennállása) igazzá 

teszi a mondatot. A predikátumnominalista szerint viszont az, hogy Dömperre igaz a kutya 

predikátum(példány), egy tovább már nem magyarázható, nyers tény. Ha pedig tovább már 

nem magyarázható tény, természetesen nincs szükség semmilyen, a magyarázatára szolgáló 

entitás (tulajdonság, igazságalkotó, instanciálás reláció, korrespondencia reláció stb.) 

létezésének feltételezésével szaporítani ontológiánkat. (A nem magyarázható tény 

megfogalmazás persze igencsak félrevezető, hiszen a predikátumnominalista ontológiájába 

nem illenek bele a tények, tekintve, hogy azokat az igazságalkotókkal szokás azonosítani.)  

Vegyük észre, hogy a predikátumnominalizmusnak – legalábbis a most vázolt formájának 

– nem lesz idealizmus a következménye! A predikátumnominalistának nem kell azt állítania, 

hogy Dömper az által lesz kutya, hogy mi a kutya predikátumot alkalmazzuk rá: az, hogy 

Dömperre igaz-e a kutya, vagy sem, valamilyen elmefüggetlen világállapot függvénye. 

A predikátumnominalizmus konzisztensen tartható a fizikalizmussal, hiszen a fizikalista 

tézisből csak az következik, hogy minden létezőre igaz a fizikai predikátum, az már nem, 

hogy e ténynek van további magyarázata. (A fizikalizmus és a predikátumnominalizmus 

kombinációját értelemszerűen nem tulajdonságmonizmusnak, hanem 

predikátummonizmusnak kell tekintenünk.) 

 

1. 2. A fizikalizmus tagadásának lehetséges formái 
 

Minthogy a fizikalizmus metafizikai tézis, minden a metafizika lehetőségét általában elutasító 

elképzelés értelemszerűen a fizikalizmus elutasítása is egyben. Ilyen mindenfajta metafizikát 

értelmetlen vállalkozásnak minősítő álláspontoknak tekinthetők a globális (azaz minden 

ismeretszférára kiterjedő) szkepticizmus, illetve a radikális empirizmus különböző formái. Az 

magától értetődik, hogy a szélsőséges empirizmus – legalábbis a fizikalista tézist 

                                                 
30 Persze a tulajdonságokat predikátumokkal azonosító elmélet szintén egy elképzelhető – a konceptualizmushoz 
sok tekintetben hasonló – formája a predikátumnominalizmusnak. 
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értelmetlennek minősítő változatai – inkompatibilisek a fizikalizmussal. Ezzel szemben a 

szkepticizmus – minthogy episztemológiai tézis – szigorú értelemben nem tekinthető a 

fizikalista metafizika tagadásának. Nincs is szó a két álláspont közötti inkonzisztenciáról: a 

szkeptikus voltaképpen nem a fizikalizmust tagadja, hanem azt, hogy tudhatjuk/igazoltan 

hihetjük, hogy a fizikalizmus igaz. Tehát logikailag lehetséges, hogy a fizikalista tézis igaz, és 

a szkeptikusnak is igaza legyen: abból, hogy valamely p állítás igaz, nem következik, hogy 

tudhatjuk/igazolhatjuk is, hogy p.31 Sőt a szkeptikus elvileg még abszolút biztos is lehet 

abban, hogy a fizikalizmus igaz, anélkül, hogy önellentmondásba keveredne: abból, hogy nem 

hihetjük igazoltan, hogy p, nem következik, hogy nem is hisszük (igazolatlanul) p-t. 

Ugyanakkor egy ilyen szkeptikust természetesen nem neveznénk fizikalistának. Egy 

fizikalista a fizikalista álláspont igazolt volta mellett is elkötelezi magát, lévén, hogy 

fizikalizmusát racionális álláspontnak tartja. 

A következőkben ezeket az elképzeléseket nem tárgyalom, kizárólag a fizikalista 

álláspontot elutasító metafizikai tézisek vizsgálatára szorítkozom. 

 

1. 2. 1. Általános kategóriák 

 

Mindenekelőtt érdemes áttekintenünk, hogy még milyen, a fizikainak lennihez hasonló, a 

létezők metafizikai természetére vonatkozó általános kategóriákról szokás beszélni. Nos, 

három ilyen kategóriát találunk: a mentálisnak lenni, az absztraktnak lenni és a – nevezzük 

most így – neutrálisnak lenni kategóriákat. 

Mint ismeretes, azt illetően, hogy pontosan hogyan határozzuk meg a mentális entitások 

megkülönböztető jegyét (vagy jegyeit), egyáltalán nincs egyetértés a kortárs filozófusok 

között (erre a kérdésre a 3. fejezetben kissé részletesebben kitérünk), abban az értelemben 

azonban mindenki ugyanazt érti mentálison, hogy mindenki nagyjából ugyanazokat az 

entitásokat tekinti mentálisnak. Továbbá azt is megállapíthatjuk, hogy a filozófusok által 

mentálisnak tartott entitások listája meglehetősen jól igazodik a mentális hétköznapi 

fogalmához. E lista elemeit emberek, állatok (és esetleg más elmével rendelkező lények – 

amennyiben léteznek ilyenek) elméje, illetve mentális állapotai – hitei, vágyai, érzelmei, testi 

érzetei (bodily sensations) stb. – alkotják. 

Hasonlókat mondhatunk az absztrakt entitásokról is. Mint már említettük, erősen vitatott 

kérdés, hogy hogyan adhatók meg az absztraktság (és konkrétság) kritériumai, az absztrakt és 

                                                 
31 Persze csak akkor nem, ha feltesszük, hogy az igazság evidenciatranszcendens. 
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konkrét létezők listáját illetően azonban meglehetős egyetértés uralkodik. Bár nem olyan 

mértékű, mint a mentális entitások listáját illetően: valószínűleg a számokat vagy a 

tulajdonságokat a legtöbben az absztrakt entitások közé sorolják, azonban sokak szerint 

például a szójelentések, mondatjelentések, vagy akár maga a nyelv is absztrakt entitások32, azt 

viszont már nem állíthatnánk, hogy ez utóbbiak absztrakt voltát illetően is töretlen lenne a 

konszenzus.  

A legtöbb modern (és régebbi) metafizikai elméletben fizikai (anyagi), mentális és 

absztrakt entitásokkal találkozhatunk. A neutrálisnak lenni csak a már fentebb említett 

neutrális monista metafizikákban játszik szerepet, és annyiban a többi három kategórián 

„élősködik”, hogy leginkább úgy határozható meg, hogy azon entitások alkotta kategória, 

melyek a másik három egyike alá sem tartoznak. (A neutrális monisták e neutrális entitásaival 

leggyakrabban a test-elme probléma kontextusában találkozunk, így általában úgy szokás őket 

leírni, hogy sem nem fizikai sem nem mentális entitások, de nyilvánvaló, hogy nem mondjuk 

a számokhoz hasonló absztrakt entitásokként képzelendők el.)  

Ha a fizikalizmus az attributív monizmus egy változata, akkor a fizikalizmus tagadásának 

két fő iránya lehetséges: az első, hogy az attributív monizmuson belül maradva annak egy 

másik változata mellett érvelünk, a második pedig, hogy az attributív monizmust tagadva 

valamilyen pluralista álláspontra helyezkedünk (természetesen a dualizmus is a pluralizmus 

egy formájának tekintendő). 

Továbbá a fizikalizmust tagadó elképzelések két csoportra oszthatók egy további 

lényegesnek tűnő szempont alapján is: valamely metafizikai elmélet lehet fizikai antirealista, 

azaz tagadhatja úgy a fizikalista tézist, hogy azt is tagadja, hogy léteznek fizikai entitások, és 

lehet fizikai realista, azaz úgy is tagadhatja, hogy realista a fizikai entitásokat illetően, 

ugyanakkor realista bizonyos nem fizikai entitásokat illetően is. 

Bármely a fizikalizmust tagadó monista elméletnek a következő általános séma szerint 

kell felépülnie: a szóban forgó elmélet realista egy a fizikainak lennitől különböző általános 

kategóriát illetően, és azt állítja, hogy minden létező eleme e kategóriának – ez utóbbi tézis 

teszi monistává. Továbbá azt is állítania kell, hogy legalább néhány létező nem eleme a 

fizikainak lenni kategóriának – e tézis teszi antifizikalistává. Amennyiben az elmélet szerint 

egyetlen létező sem eleme a fizikainak lenni kategóriának, fizikai antirealista elméletről 

beszélhetünk. Vegyük észre, hogy egy a fizikalizmust tagadó monista metafizikának nem kell 

feltétlenül fizikai antirealistának lennie! Önmagában az a tény, hogy egy elmélet monista,  

                                                 
32 Lásd például Katz 1981. 
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nem teszi antirealistává más, a monizmus által kitűntetett kategóriától különböző általános 

kategóriákat illetően, hiszen más kategóriák lehetnek a minden létezőre érvényes kategória 

alkategóriái, vagy akár teljesen egybe is eshetnek azzal. Elgondolható például a 

pánpszichizmusnak egy olyan változata, mely szerint minden létező mentális, ugyanakkor a 

mentális létezőkön belül néhány fizikai természetű; vagy a pánpszichizmus ölthet akár 

fizikalista formát is: ahogyan például a típusazonosság-elmélet képviselői33 bizonyos fizikai 

(biológiai/biokémiai) tulajdonságokat mentális tulajdonságokkal azonosítanak, elvileg semmi 

akadálya nincs kiterjeszteni e tézist ugyanígy az összes fizikai tulajdonságra (az már más 

kérdés, hogy valóban indokolt-e egy ilyen kiterjesztés). Ilyen módon pedig máris egy olyan 

pánpszichista elméletet kapunk, mely konzisztensen tartható a fizikalista tézissel.34 

Minthogy a fizikalizmus monizmus, mindenfajta pluralista metafizika a fizikalizmust 

tagadó metafizika. A pluralista metafizikák „elkészítésének” általános sémája pedig a 

következő: a fenti négy kategória közül legalább kettőt illetően realista álláspontra 

helyezkedünk – ha a választott kategóriák között van a fizikainak lenni, akkor fizikai 

realizmust kapunk, ha nincs, fizikai antirealizmust. Általában elmondható, hogy ahány olyan 

általános kategória létét feltételezzük, melynek van legalább néhány olyan eleme, mely 

kizárólag egy kategória eleme, annyi régióra osztjuk a világot. Így beszélhetünk dualista, 

trialista stb. metafizikákról. Fontos hangsúlyoznunk – megismételve a fentebb mondottakat –, 

hogy valamely a fizikainak lennitől különböző kategóriát illető realizmus önmagában még 

nem pluralizmus. A létezőknek valamely a fizikainak lennitől különböző általános kategóriája 

lehet a fizikai létezőknek egy alkategóriája is (vagy, ahogy láttuk, akár teljesen le is fedheti a 

fizikainak lenni kategóriát). A kortárs fizikalisták többsége például mentális realista, a 

mentális entitások halmazát a fizikai entitások egy speciális részhalmazának tekinti. A 

mentális realizmusból csak akkor lesz a fizikalizmust tagadó dualizmus, ha a mentális régió 

legalább néhány elemét nem soroljuk a fizikai régió elemei közé. 

A következőkben áttekintjük az említett kategóriákhoz kötődő „izmusok” és a 

fizikalizmus viszonyát. E metafizikákat általában az antifizikalizmus formáiként tartják 

számon, azonban – ahogy látni fogjuk – nem mindegyikről mondható el egyértelműen, hogy 

inkonzisztens lenne a fizikalista állásponttal. 

                                                 
33 Például: Place 1956; Feigl 1958; Smart 1959; Lewis 1966; Armstrong 1968 
34 Ez nem pusztán egy logikailag lehetséges álláspont, a kortárs filozófiában ténylegesen akadnak képviselői 
hasonló elképzeléseknek! Lásd: Strawson 2006; Skrbina 2009 
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1. 2. 2. Fizikalizmus és idealizmus 

 

Gyakran találkozhatunk azzal a megállapítással, hogy az idealizmus a fizikalizmus par 

excellence tagadása. Feltehetőleg azért hajlamosak sokan ezt gondolni, mert az idealizmust 

azzal a tézissel azonosítják, mely szerint nincsenek fizikai létezők. Az idealizmus kifejezés 

ilyen értelmezése természetesen nem nélkülöz minden alapot, Berkeley – akivel a nyugati 

idealizmus története kezdetét veszi – expressis verbis tagadta anyagi szubsztanciák létezését, 

és e tézist nyilvánvalóan álláspontja lényegi elemének tekintette. Azonban a berkeleyánus 

idealizmus csak egy formája az idealizmusnak, és egyáltalán nem biztos, hogy a fizikalizmus 

az idealizmus egyéb formáival is inkompatibilis álláspont. Természetesen ahhoz, hogy a 

kérdést eldöntsük, mindenekelőtt az idealizmus kifejezés jelentését kell pontosabban 

meghatároznunk. 

Tagadhatatlan fenomenológiai tény, hogy az emberi észlelésben az észlelés tárgyai az 

azokat észlelő elmétől ontológiailag független entitásokként jelennek meg. Az idealista szerint 

azonban a világnak ez az észlelésben megjelenő képe pusztán illúzió: az elmefüggetlennek 

tűnő világ valamilyen mértékben az emberi elme terméke. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az emberi elme terméke! Bár néhányan hajlamosak 

idealizmusnak nevezni minden olyan álláspontot, mely szerint minden létező mentális 

természetű (azaz a pánpszichizmus különböző formáit), míg mások a teizmust is 

idealizmusnak tekintik feltehetően azon az alapon, hogy a teista elképzelések szerint a 

világnak valamilyen szellemi/mentális ontológiai alapja van (Isten), egyszerű nyelvhasználati 

tény, hogy (filozófiai kontextusban) az idealizmus kifejezés  legelterjedtebb használatában 

azokat az álláspontokat jelöli, melyek valamilyen értelemben az emberi elme létezésétől 

teszik függővé az általunk észlelhető világ létezését. Mármost nyilvánvaló, hogy sem a 

pánpszichizmus, sem  a teizmus  nem azonosítható az így értelmezett idealizmussal, hiszen az 

előbbi pusztán annyit állít, hogy minden létező – akár függ az emberi elmétől, akár nem – 

mentális természetű, az utóbbi pedig, hogy minden létező – akár mentális természetű, akár 

nem – függ Istentől, azonban a világot alkotó entitások emberi elmétől való függését egyik 

sem implikálja (a teista metafizikák többsége egyenesen  kizárja). 

Továbbá azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy az idealista szerint a világ valamilyen 

mértékben elmefüggő, ugyanis az idealizmusnak számtalan fokozata képzelhető el. 
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Valószínűleg nem is lehetséges pontosan meghúzni a határvonalat az idealizmus és tagadása, 

a realizmus közt. Például az elsődleges és másodlagos tulajdonságok megkülönböztetésének 

klasszikus koncepciója szerint a világot az emberi elméktől függetlenül létező partikulárék 

alkotják, viszont e partikulárék másodlagos tulajdonságai az őket észlelő szubjektum nélkül 

nem léteznének (legalábbis abban a formában nem, ahogyan az észlelésben megjelennek). 

Azonban erősen kérdéses, hogy az elsődleges és másodlagos tulajdonságokat 

megkülönböztető filozófusokat joggal nevezhetnénk-e idealistának. Viszont ha valaki szerint 

a teret és az időt is mi „teremtjük”, akkor az illetőt valószínűleg az idealisták táborába 

soroljuk. (Ez akkor is így van, ha Kant, aki – legalábbis a standard Kant-interpretációk szerint 

– ezt gondolta, mint tudjuk, visszautasította az idealista címkét.) 

Az mindenesetre biztosnak látszik, hogy két csoportra oszthatjuk az idealista 

metafizikákat annak alapján, hogy elismernek-e valamilyen az emberi elmétől függetlenül 

létező realitást („ding an sich”) melybe aztán mi „olvassuk bele” kisebb-nagyobb mértékben a 

számunkra ismerős valóságot, vagy pedig teljes mértékben az emberi elme termékének 

tekintik azt. 

Továbbá két nagy csoportra oszthatók az idealista metafizikák annak alapján is, hogy mit 

értenek pontosan a világot konstruáló emberi elmén: elismerik egymástól függetlenül létező 

szubjektumok létezését, ahogy például Berkeley teszi (persze Berkeley rendszerében a világ 

létezésének végső alapja Isten, nem az emberi elmék, de ettől most tekintsünk el), vagy pedig 

nem csak a világnak a megismerő szubjektumoktól való független voltát tekintik illúziónak, 

hanem azt is, hogy a szóban forgó szubjektumok egymástól elkülönült szubsztanciák. E 

második elképzelés szerint az individuálisnak tűnő elmék valójában egy általános, „abszolút 

szellemnek” részei/megnyilvánulásai, és ettől az általános elmétől függ minden létező. Ez 

utóbbi elképzelés az abszolút idealizmus, mellyel kapcsolatban a német idealizmus, illetve a 

brit idealizmus néhány képviselője juthat először eszünkbe.35 

Tehát a minket most leginkább érdeklő kérdés, hogy összeegyeztethető-e a 

fizikalizmussal az az állítás, hogy az emberi elmétől függetlennek tűnő világ valamilyen 

mértékben az emberi elme része vagy konstrukciója. 

                                                 
35 Úgy tűnik, hogy a fentebb emlegetett szubsztanciális monizmus implikálja az abszolút idealizmust, hiszen ha 
„minden egy”, akkor semmi nem független semmitől, így az individuális elmék nem függetlenek egymástól, 
illetve a világ sem független az abszolút elmétől. (Persze ez csak akkor igaz, ha a monista elméletben egyáltalán 
van helye az elmének. Amennyiben a szubsztanciális monista mentális antirealista, nyilván nem tekinthető 
idealistának.) És fordítva is áll az összefüggés: az abszolút idealista szubsztanciális monista, ugyanis ha illúzió, 
hogy az egyéni elmék egymástól különálló entitások, illetve az is illúzió, hogy a világ az elmétől függetlenül 
létező entitások halmaza, akkor minden egy szubsztancia részének/módosulásának tekinthető. 
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Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy önmagában az emberi elmének a testen 

kívülre történő kiterjesztésének gondolata fizikalista szemmel nézve sem nonszensz. Az 

elmefilozófiai externalizmus szerint – mely a kortárs analitikus filozófiában bevett nézetnek 

számít – legalábbis bizonyos mentális állapotaink tartalma részben a külső környezeten 

szuperveniál.36 Persze az elmének ez a fajta kiterjesztése nem nevezhető idealizmusnak. 

Legfőképpen azért nem, mert az externalista álláspont csak azt implikálja, hogy mentális 

állapotaink tartalma részben a külső környezettől függ, azt már nem, hogy e függés fordítva is 

fennáll, azaz az externalista nem állítja, hogy a külső környezet létezése akár a legcsekélyebb 

mértékben is függene mentális állapotaink tartalmától. 

Kiindulhatunk abból, hogy az Isten teremtette és tartja fenn a fizikai világot állítás 

egyáltalán nem tűnik önellentmondónak (nem ebből az irányból szokás ezen állítás 

védelmezőit támadni), amennyiben pedig valóban nem az, ez érvet jelent a mellett, hogy nem 

logikai ellentmondás azt állítani, hogy egy létező fizikai természetű, ugyanakkor létezése 

valamely mentális entitás létezésétől függ. Mármost ha egyszer megengedjük, hogy a fizikai 

világnak valamilyen mentális entitás legyen az ontológiai alapja, akkor a szóban forgó 

mentális entitás miért ne lehetne az emberi elme? 

Továbbá, ha igaz a fentebbi megállapításunk, mely szerint a fizikalizmus kompatibilis a 

pánpszichizmussal, akkor az is biztos, hogy a fizikalista álláspont összeegyeztethető azzal az 

állítással, hogy az elmefüggetlennek tűnő világ valójában elmefüggő. Ha ugyanis a 

pánpszichizmus – azaz az a tézis, mely szerint minden létező mentális természetű – és a 

fizikalizmus lehetnek együtt igazak, akkor igaz lehet az az állítás is, hogy minden fizikai 

létező azonos valamely mentális létezővel. Az azonosság pedig kétségkívül az ontológiai 

függés egy (speciális) esetének tekinthető: ha A azonos B-vel, akkor A létezése B létezésétől 

függ; minthogy az azonosság szimmetrikus reláció, e függés természetesen kölcsönös. 

A fizikalizmusnak legalábbis az egyik formája, nevezetesen a típusazonosság-elmélet 

szerint a fizikai világnak bizonyos részei ontológiailag függenek az emberi elme létezésétől. 

Hiszen a típusazonosság-elmélet legfontosabb állítása, hogy – többek közt – az emberi 

mentális tulajdonságok fizikai (neurobiológiai) tulajdonságokkal azonosak, és az imént láttuk, 

hogy az azonosság kétirányú függést jelent. Tehát a típusazonosság-elmélet nem csak azt a 

(nyilvánvalóan fizikalista) állítást implikálja, hogy az emberi mentális állapotok létezése 

fizikai entitások létezésétől függ, hanem azt a további állítást is, hogy a fizikai entitások 

(tulajdonságok) egy részének létezése emberi mentális tulajdonságok létezésétől függ. Ha 

                                                 
36 Az externalizmus standard formájában a propozicionális attitűdökre vonatkozik, de néhányan kiterjeszthetőnek 
vélik akár a fenomenális tulajdonságok összességére is.(Lásd például: Tye 1995; Lycan 1996; Thau 2002) 
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például ez a fajta függés kiterjeszthető minden fizikai tulajdonságra, akkor az idealizmusnak 

egy a fizikalizmussal együtt tartható formájáról beszélhetünk. Az idealizmus e formájának 

tűnik például a fentebb tárgyalt szélsőséges konceptualizmus fizikalista változata. 

A számunkra most érdekes kérdés azonban nem az, hogy az emberi elmének a világra 

történő idealista kiterjesztése tartható metafizikai álláspont-e, vagy sem, hanem az, hogy ha 

valaki ilyen-olyan érvek alapján valamely idealista elmélet elfogadása mellett dönt, pusztán 

idealizmusa miatt tagadnia kell-e a fizikalizmust. Az eddig mondottak fényében pedig nagyon 

úgy tűnik, hogy a válasz nem: a fizikalista tézisnek nem logikai következménye, hogy a világ 

az emberi elmétől vagy elméktől ontológiailag függetlenül létező entitás. 

 

1. 2. 3. Fizikalizmus és neutrális monizmus 

 

A neutrális monizmus legegyszerűbb formája körülbelül a következőképp foglalható össze: A 

világot alkotó alapvető entitások sem nem fizikai, sem nem mentális természetűek. E 

semleges „anyag” egy bizonyos módon összeszerveződött formái alkotják a fizikai régió 

elemeit, egy másik módon összeszerveződött formái pedig a mentális régió elemeit.37 

Az első megállapítás, amit tehetünk, hogy a neutrális monizmusnak  lényegi vonása a 

fizikalista tézis tagadása, hiszen a neutrális és a mentális entitások per definitionem nem 

fizikai entitások. Így a két álláspontot mindenképpen inkompatibilisnek kell tekintenünk. 

Másodszor, azt is megállapíthatjuk, hogy a neutrális monizmus csak a nevében monista 

elmélet. Ugyanis a vázolt elképzelés szerint sem a fizikai sem pedig a mentális entitások nem 

sorolhatók a neutrálisnak lenni kategória alá, továbbá a fizikai és a mentális entitások is 

egymástól elkülönült régiókat alkotnak. 

Esetleg átalakíthatnák oly módon az elméletet, hogy azt mondjuk, minden létező a 

neutrálisnak lenni kategória alá tartozik, azonban a neutrális entitások a megismerő 

szubjektum számára különböző perspektívából nézve különböző módokon jelennek meg. 

Amit mi fizikainak nevezünk, az nem más, mint a neutrális entitásoknak egy külső 

nézőpontból (az érzékszervi észlelésben) megjelenő képe, amit pedig mentálisnak, az az 

ugyanolyan intrinzikus természetű entitások belső (introspektív) nézőpontból megjelenő képe. 

Azonban még az ekképpen módosított elmélet sem nevezhető monistának. Pusztán annyiban 

különbözik az előző változattól, hogy a fizikainak lenni és a mentálisnak lenni tulajdonságokat 

                                                 
37 Valami ilyesmit mond például William James (James 1904/1981) 
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relációs tulajdonságoknak tekinti, de ettől ezek még egymástól és a neutrálisnak lennitől is 

különböző tulajdonságok lesznek. 

Azt kell tehát mondanunk, hogy a neutrális monizmus a fizikalizmus tagadásának, de 

nem monista tagadásának tekintendő. 

 

1. 2. 4. Fizikalizmus és platonizmus 

 

Általában az absztrakt entitásokat illetően nagyjából ugyanazt kell elismételnünk, amit 

fentebb a tulajdonságplatonizmus és a platonista halmaznominalizmus kapcsán már 

elmondtunk. A platonizmust csak abban az esetben kell inkompatibilisnek tartanunk a 

fizikalizmussal, ha a fizikaiság szükséges feltételének tekintjük a téridőbeliséget. Ha a fizikai 

predikátum jelentését térbeliként definiáljuk, nyilvánvalóan ez lesz a helyzet, és azt kell 

mondanunk, hogy a fizikalizmus implikálja a nominalizmust. Azonban amennyiben a fizikai 

kifejezésnek valamilyen más – például a fizikai elmélet fogalmára hivatkozó – definícióját 

fogadjuk el, akkor a fizikalizmust és a platonizmust nem kell egymással inkonzisztens 

álláspontoknak tartanunk. Quine például – mint ismeretes – az absztrakt entitásoknak tekintett 

számokat kiküszöbölhetetlennek tartotta a fizikalista ontológiából.38 

A platonizmust igen gyakran szokás összekapcsolni azzal a nézettel, mely szerint az 

absztrakt entitások egy „harmadik tartományt” alkotnak a mentális és a fizikai entitások által 

alkotott régiók mellett.39 Azonban önmagában a platonizmusból nyilvánvalóan nem 

következik e trializmus. Hiszen ha a mentálisnak lenni a fizikainak lenninek egy alkategóriája, 

akkor az absztrakt entitások, még ha nem fizikaiak is, akkor is csak egy „második tartományt” 

alkotnak a fizikai létezők mellett, tehát egy két régió létezését állító dualista metafizikánk 

lesz. Ha pedig az absztrakt entitásokat is fizikai entitásoknak tekintjük, olyan platonista 

metafizikát kapunk, mely minden létezőt egyetlen tartományba sorol. 

Annyit még érdemes itt megjegyeznünk, hogy a fizikalizmus és a klasszikus 

materializmus közötti egyik fő különbséget éppen a platonizmushoz való viszonyukban 

találhatjuk meg. Ugyanis a minden létező anyagi természetű állítás – ellentétben a fizikalista 

tézissel – implikálja a platonizmus minden formájának elutasítását. Az anyagfogalomnak 

ugyanis – számomra legalábbis úgy tűnik – lényegi eleme a térbeliség, még akkor is, ha nem 

                                                 
38 Persze ezzel sem ért mindenki egyet, lásd: Field 1980. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy minthogy Quine 
szerint a számok halmazok (Quine 1960), a fentebb tárgyalt okok miatt nem biztos, hogy a quine-i platonizmus 
az általunk adott definíció szerint is platonizmus. 
39 Ezen álláspont egyik klasszikus megfogalmazása: Frege 1918/2000. 
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azonosítjuk (Descartes-ot követve) az anyag fogalmát egy az egyben a térben kiterjedt létező 

fogalmával. 

 

1. 2. 5. Fizikalizmus és test-elme dualizmus 

 

A test-elme dualizmus kétség kívül a fizikalizmus tagadása, minthogy mindenfajta dualista 

elmélet legfontosabb állítása, hogy léteznek nem fizikai mentális entitások. A dualizmus két 

fő formája a szubsztanciadualizmus és a tulajdonságdualizmus. Az előbbi szerint vannak nem 

fizikai természetű mentális szubsztanciák. E tézisen a leggyakrabban azt szokás érteni, hogy 

léteznek olyan mentális tulajdonságokat instanciáló partikulárék, melyek nem instanciálnak 

fizikai tulajdonságot. Az utóbbi álláspont szerint  léteznek ugyan nem fizikai mentális 

tulajdonságok, azonban ezeket csak fizikai partikulárék instanciálhatják, magyarán nincsenek 

kizárólag nem fizikai mentális tulajdonságokat instanciáló partikulárék. 

A klasszikus dualista elképzelések szerint ha valami mentális, akkor nem lehet fizikai (és 

fordítva), azonban a dualistának nem kell feltétlenül a mentálisnak lenni és a fizikainak lenni 

tulajdonságokat egymást kizáró tulajdonságoknak tekintenie. A fizikalista tézis tagadásához 

elég annyit állítani, hogy a mentális régió néhány eleme nem eleme a fizikai régiónak. A 

kortárs dualisták többsége nem is állít többet, a mentális entitásoknak csak egy bizonyos 

típusát, nevezetesen a fenomenális tulajdonságokat tekinti nem fizikai tulajdonságnak. 

A szubsztanciadualizmust sokan hajlamosak összekapcsolni a „halálon túli élet” 

(afterlife) lehetőségét állító tézissel, illetve a fizikalizmust e tézis tagadásával. Nem kétséges, 

hogy a szubsztanciadualisták többsége hisz a test pusztulását követő valamilyen formájú 

továbbélés lehetőségében, mint ahogy az sem, hogy a fizikalisták többsége szerint a test 

pusztulása a személy pusztulása is egyben. Mégis azt kell mondanunk, hogy a két kérdés 

logikailag független egymástól. 

Lehetséges ugyanis, hogy bár az elme nem fizikai természetű szubsztancia, mely tovább 

létezik a vele valamilyen módon összekapcsolt test pusztulása után, ugyanakkor a személy a 

test és e nem fizikai természetű elme összekapcsolódásának eredményeként létező entitás. A 

halál utáni életen pedig mindig a személy és nem a személy valamely alkotóelemének 

túlélését értjük. (A testemet alkotó atomok halálom utáni fennmaradása nyilván nem 

nevezhető a halál utáni élet  egy – a fizikalista világképbe is beleférő – formájának.) Tehát a 

nem fizikai természetű elme létezése önmagában nem elégséges feltétele a személy test 

halálát követő fennmaradásának. 
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Ugyanakkor nem is szükséges feltétele. Abból, hogy az elme fizikai természetű, nem 

következik, hogy azonos a (látható) testtel. Gondolhatja valaki például, hogy a személy a 

testtel ideiglenesen összekapcsolódott valamiféle fizikai „erőtér” vagy „mező”, mely képes 

létezni a látható test pusztulását követően is. (Nagyon úgy tűnik, hogy valami effélét 

gondolnak például a különböző ma divatos ezoterikus tanok hirdetői.) Egy ilyen elgondolást 

pedig egyértelműen a fizikalizmus egy változatának kell tekintenünk. 

Továbbá még ha a személyt a látható testtel vagy annak valamely részével (például az 

aggyal) tartjuk is azonosnak, akkor sem kell feltétlenül elvetnünk a halál utáni élet 

lehetőségét. Például a kereszténység legtöbb irányzata szerint a halál utáni élet végleges 

formája a test feltámadását követő, azzal összekapcsolt létforma. Így egy keresztény számára 

a fizikai test (ideiglenes) pusztulása nem jelenti a személy végleges pusztulását – akkor sem, 

ha a személyt esetleg a fizikai testtel azonosnak vagy valamilyen a testen szuperveniáló 

entitásnak gondolja. Vagy a perdurantista metafizikában rejlő lehetőségeket ismét kihasználva 

azt is mondhatjuk, hogy az, hogy a személy a látható testtel azonos, a perdurantizmus 

képviselője számára nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy egyetlen testtel azonos. 

Ugyanis egy perdurantista fizikalista tekintheti éppen a személyt időben több egymást követő 

test aggregátumának is. Továbbá ehhez még azt is hozzáteheti, hogy mivel mi emberek nem 

vagyunk képesek egységben látni (azaz „négy dimenzióban”) a világot, a személy 

„többtestűsége” lélekvándorlás formájában jelenik meg a számunkra. 

Persze erősen kérdéses, hogy a fentebb vázolt elképzelések mennyire plauzibilisek, azt 

viszont jól mutatják, hogy a halál utáni élet lehetőségének tagadása nem logikai 

következménye a fizikalista álláspontnak. 

 

1. 2. 6. Fizikalizmus és teizmus 

 

Ugyan triviálisnak tűnik a megállapítás, hogy a teizmus tagadása a fizikalizmusnak, mégsem 

feltétlenül igaz. 

Először is nem egyértelmű, hogy Isten nem tekinthető fizikai entitásnak – legalábbis, ha a 

fizikaiság elmélet alapú koncepcióját fogadjuk el. Bár első pillantásra meglehetősen 

hihetetlennek tűnő gondolat, hogy egy fizikai elmélet ontológiájában helyet kaphatna a 

monoteista vallások istenfogalmához hasonló személyes Isten, azonban Isten igencsak 

speciális ontológiai státusszal bír. Minden más személytől és mentális entitástól – és 

egyáltalán minden entitástól – radikálisan különböző létező. Ez többek között abban is 
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megmutatkozik, hogy legalább annyira tekinthető absztrakt, mint mentális entitásnak. A 

kartéziánus nem térbeli elmét általában azért szokás konkrét partikulárénak tartani, mert 

időben létező partikuláré. Azonban Isten – a klasszikus istenkoncepciónak megfelelő Isten 

legalábbis – egészen biztosan időn kívüli létező, lévén, hogy az időt is ő teremtette, így nincs 

akadálya annak, hogy absztrakt (mentális) entitásnak tekintsük. Az pedig egyáltalán nem 

elképzelhetetlen, hogy a végső fizikai elmélet ontológiája valamilyen az emberi személyektől 

egészen különböző, az univerzum létezésének magyarázataként funkcionáló absztrakt entitást 

tartalmazzon, „akit mindenki Istennek nevez”. 

Másodszor, még ha nem is tekintjük Istent fizikai entitásnak, talán akkor sem biztos, 

hogy a teizmust mindenképpen a fizikalizmus tagadásának kell tartanunk. Bár ez első 

pillantásra meglehetősen képtelen állításnak tetszik, talán a következő gondolatmenet 

alátámasztja: A fizikalista álláspontnak az a meglehetősen elterjedt (és fentebb általam is 

használt) megfogalmazása, mely szerint a világ fizikai természetű, természetesen következik a 

fizikalista tézisből – minthogy a világ is létező. Ugyanakkor a fizikalista úgy is 

megfogalmazhatja álláspontját – egy szűkebb értelmezést adva a fizikalista tézis fentebbi 

megfogalmazásának –, hogy a világban minden létező fizikai létező. Az így megfogalmazott 

fizikalizmus már nem fogja implikálni, hogy maga a világ is szigorú értelemben véve fizikai 

természetű entitás. Abból ugyanis, hogy valamely rendszer minden elemére igaz F, 

nyilvánvalóan nem következik, hogy F magára a rendszerre is igaz: attól, hogy egy autó 

minden alkatrésze könnyebb 20 kg-nál, az autó még nehezebb lesz 20 kg-nál. Ugyanakkor a 

fizikalista álláspont lényegi tartalmán e módosítás aligha változtat bármit is. Továbbá a 

fizikalizmus a fizikalista tézis e szűkebb értelmezése mellett is a világról szóló általános 

metafizikai tézis marad: ha azt mondom, hogy a világban minden létező fizikai természetű, 

ezzel a világról is állítok valamit, nevezetesen, hogy a világ egy olyan entitás, melynek 

minden része/eleme instanciálja a fizikainak lenni tulajdonságot, bár azt nem állítom, hogy a 

világ maga is instanciálja e tulajdonságot. 

E két értelmezés megkülönböztetése több öncélú szőrszálhasogatásnál. A szűkebb 

értelmezése ugyanis lehetővé teszi a fizikalista számára, hogy elkerüljön bizonyos technikai 

nehézségeket. Ha például a fizikai kifejezés jelentését térbeliként definiálja, a szűkebb 

értelmezést választva elkerülheti azt az ellenvetést, mely szerint a világ maga nem térbeli 

entitás – minthogy a tér is része a világnak – így az univerzum létezésének ténye önmagában 

cáfolja a fizikalizmust. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fizikalistának tagadnia kell, hogy 

az univerzum tágabb értelemben fizikai természetű, vagy például hogy helytelennek kellene 

tartania a fizikai univerzum kifejezés használatát. Ha igaz, hogy a világban minden egyes 



 31 

létező fizikai természetű, akkor – az én nyelvi intuícióm szerint legalábbis – mondhatjuk, 

hogy világunk „tágabb értelemben”, „durván fogalmazva” teljesen fizikai természetű. 

Maradva az iménti példánál, ha az autó minden egyes alkatrésze Japánban készült, tágabb 

értelemben igaz lesz az Ez az autó Japánban készült mondat még akkor is, ha az autót 

Magyarországon rakták össze.40  

Mármost Isten – a klasszikus európai filozófiai istenkoncepció szerint legalábbis – nem 

olyan módon része a világnak, mint a világot alkotó entitások, hanem valamilyen értelemben 

az általa teremtett világon kívüli létező. Ha pedig Isten nem tekinthető a világ részének, akkor 

legalábbis lehet a mellett érvelni, hogy – a szűkebben értelmezett  – fizikalista tézis nem 

vonatkozik rá. Képzeljünk el például két lehetséges világot, W-t és W’-t, melyek Isten 

teremtményei! W világ kizárólag a newtoni fizika ontológiájában szereplő entitások halmaza, 

W’-ben azonban a newtoni fizika ontológiájában szereplő létezőkön túl különböző fajtájú nem 

fizikai természetű entitások is léteznek. Továbbá mindkét világban léteznek hozzánk, 

emberekhez hasonló értelmes lények, akik között vannak fizikusok és filozófusok is, akik 

ismerik a világukat helyesen leíró fizikai elméletet. Tegyük fel azt is, hogy mindkét világban 

akadnak filozófusok, akik a következő formában fogalmazzák meg álláspontjukat: Az aktuális 

világban kizárólag a fizika ontológiájában szereplő entitások léteznek. Úgy gondolom, a 

szóban forgó filozófusokat joggal nevezhetjük fizikalistáknak, valamint azt is jogosan 

állíthatjuk, hogy W világban a fizikalistáknak igazuk van, míg W’-ben tévednek. Ugyanakkor 

az Isten létezik állítás mindkét világban igaz. Úgy tűnik tehát, hogy logikailag lehetséges 

olyan szituáció, melyben a fizikalista tézis igaz, és Isten létezik. 

 

1. 3. Összefoglalás 
 

Eddigi elemzésünk során a következő fontosabb megállapításokat tettük: A fizikalizmus 

tulajdonságmonizmus. A fizikainak lenni tulajdonságot (ha elfogadjuk, hogy létezik) 

magasabbrendű tulajdonságnak kell tekintenünk, melyet minden tulajdonság instanciál, tehát  

a fizikalizmus nem összeegyeztethető azzal a tézissel, mely szerint csak elsőrendű 

tulajdonságok léteznek. 

Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy önmagában e tényből nem következik, hogy a 

fizikaiság elsődleges hordozói csak tulajdonságok lehetnek, azaz hogy a fizikai partikulárék 

                                                 
40 Ez persze távolról sem általános szabály: tágabb értelemben sem lesz igaz, hogy az autó könnyebb 20 kg-nál. 
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csak származtatott módon, kizárólag annak folytán lehetnek fizikai entitások, hogy 

rendelkeznek valamilyen fizikai tulajdonsággal.  

A fizikalizmus mindenképpen összeegyeztethető az arisztoteliánus 

univerzálérealizmussal és a trópuselmélettel, minthogy  a térbeliség elégséges feltételnek 

tűnik ahhoz, hogy egy entitást a fizikai létezők közé soroljunk. Továbbá amennyiben a 

halmazokat térbeli entitásoknak tekintjük, a halmaznominalizmus is összeegyeztethető a 

fizikalizmussal. A platonizmus és a halmazokat nem térbeli entitásnak tekintő 

halmaznominalizmus is csak abban az esetben összeegyeztethetetlenek a fizikalista 

állásponttal, ha a fizikalista tézisnek logikai következménye, hogy minden létező térbeli 

létező; azonban a fizikaiság ma legelterjedtebb koncepciója szerint ez nem így van. Azt is 

megállapítottuk, hogy a fizikalizmus konzisztensen tartható a konceptualizmussal és a 

predikátumnominalizmussal is.  

Bár az idealizmusnak vannak a fizikalizmust tagadó formái, a fizikalista álláspont nem 

inkonzisztens az idealizmus lényegi állításával. A platonizmust általában is csak abban az 

esetben kell inkompatibilisnek tartanunk a fizikalizmussal, ha a fizikaiság szükséges 

feltételének tekintjük a téridőbeliséget. 

Remélem sikerült megmutatnom, hogy legalábbis nem egyértelmű, hogy Isten nem 

tekinthető fizikai entitásnak – legalábbis, ha a fizikaiság elmélet alapú koncepcióját fogadjuk 

el. Továbbá azt is megkíséreltem megmutatni, hogy még ha nem is tekintjük Istent fizikai 

entitásnak, talán akkor sem biztos, hogy a teizmust mindenképpen a fizikalizmus tagadásának 

kell tartanunk, minthogy a fizikalista tézis tekinthető kizárólag a világot alkotó entitásokra 

vonatkozó tézisnek, míg Isten nem ugyanabban az értelemben része a világnak, mint a világot 

alkotó egyéb entitások, hanem az általa teremtett világon kívüli létező. 
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2. Mit jelent a fizikai predikátum? 
 

Az előző fejezetben főként a fizikalizmus és egyéb „alternatív” metafizikák viszonyát 

vizsgáltuk, és visszatekintve megállapíthatjuk, hogy e kérdésről viszonylag sokat el lehet 

mondani a fizikai predikátum jelentésének pontosabb meghatározása nélkül is. Azonban 

ahhoz, hogy képet alkothassunk arról, hogy a fizikalizmus szerint milyen a világ, 

elengedhetetlen, hogy tudjuk, pontosan mit kell értenünk fizikai létező alatt. A továbbiakban 

feltételezem, hogy a fizikai predikátum jelentése megadható egy definícióval, és a célom 

megtalálni e definíciót. 

 

2. 1. Hogyan definiálható a fizikai predikátum 
 

Mint már említettem, úgy gondolom, hogy a fizikai predikátum definíciójára két komolyan 

vehető javaslat létezik: a fizikaiságot a térbeliséggel azonosító koncepció, illetve a fizikai 

elmélet alapú koncepciója, mely a fizikaiság kritériumát a fizikai elmélet fogalmára 

hivatkozva kívánja megadni. Azt is említettem, hogy a fizikaiság ma leginkább elfogadott 

definíciója az elmélet alapú koncepció. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy sokak esetében ez 

csupán a „hivatalos álláspont”. A legtöbb fizikalista számára ugyanis – akár filozófus akár 

nem – a fizikai kifejezés gyakorlatilag a téridőbeli vagy egyszerűen a térbeli szinonimáját 

jelenti. E fejezetben a fő célom azt megmutatni, hogy a fizikaiságot a téridőbeliséggel 

azonosító álláspont tarthatatlan. 

Nos, egy dolog egészen biztos: egy entitás akkor és csak akkor fizikai természetű, ha igaz 

rá a fizikai predikátum. Úgy tűnhet tehát, hogy a fizikaiság definiálásának legjobb módja, ha – 

legalábbis első lépésként – megkeressük azokat az entitásokat, melyekre biztosan igaz a 

fizikai predikátum, és megvizsgáljuk, hogy mi ezekben a közös. 

Azonban már az sem teljesen egyértelmű, hogy miket tekintsünk par excellence fizikai 

entitásoknak! Amennyiben a fizikaiságot a térbeliséggel azonosítjuk, akkor nyilván a 

közvetlenül észlelhető makroszkopikus tárgyakat kell par excellence fizikai entitásoknak 

tekintenünk, amennyiben viszont az elmélet alapú koncepciót fogadjuk el, akkor minden 

bizonnyal a mikrofizikai elméleteink ontológiájában helyet kapó entitásokat – leginkábbis az 

elemi részecskéket, illetve azok különféle tulajdonságait. 

Továbbá az sem tűnik járható útnak, hogy a fizikai kifejezés hétköznapi használatát 

elemezve próbáljuk megtalálni a keresett definíciót, hiszen az azonnal látszik, hogy ez esetben 
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nem fizikai entitásnak kellene tekintenünk egy sor a szó metafizikai értelmében fizikainak 

nevezhető létezőt is. A hétköznapi nyelvhasználatban ugyanis – ahogy látom – a fizikai 

kifejezés leginkább a kézzelfogható, illetve a nem mentális kifejezések szinonimájaként fordul 

elő. Gondoljunk csak az olyan igencsak gyakran elhangzó mondatokra, mint például Fizikai 

(és nem elektronikus) formában olvastam a könyvet vagy Érzelmi zavarok lehetnek fizikai 

betegségek okai! Aligha gondolja bárki is, hogy az elektronikus könyvek metafizikai 

értelemben nem fizikai létezők, illetve a fizikalista filozófusok legnagyobb része sem tekinti a 

fizikait és a mentálist egymást kizáró fogalmaknak. Ha így tennének, akkor fizikalizmusukból 

következően mentális antirealistának kellene lenniük, ami azonban a fizikalisták többsége 

számára sem túl vonzó álláspont.41 

Az a tény azonban, hogy a fizikalizmus ma uralkodó világnézet, jó kiindulópontul 

szolgálhat. Ha ugyanis sikerül felfednünk a fizikalizmus fő motivációit, talán világossá válik, 

hogy pontosan mi is jár a fizikalista fejében, amikor azt állítja, hogy minden létező fizikai 

természetű. 

Tehát a továbbiakban nem csak azt feltételezzük, hogy a fizikai predikátum jelentése 

megadható egy definícióval, hanem azt is, hogy a fizikai jelentését az a definíció adja meg, 

melyet a fejünkben a kifejezéshez társítunk, vizsgálódásunk célja pedig e definíciót explicitté 

tenni. 

Persze kezelhetnénk éppen a fizikai kifejezést egy externalista/oksági szemantikai elmélet 

keretében természeti fajtára referáló névként is, ahhoz hasonlóan, ahogy Kripke és Putnam 

például az arany vagy a víz kifejezéseket kezelik42, azaz tagadhatnánk, hogy a kompetens 

nyelvhasználók fejében a fizikai predikátumhoz (ma) társított definíció feltétlenül egybeesik 

azzal a definícióval, mely valóban megadja a jelentését (és meghatározza referenciáját). Egy 

ilyen elgondolás például, hogy tekintsük alapvető fizikai entitásoknak azokat az entitásokat, 

bármik is legyenek, melyeknek a hétköznapokban általunk észlelt fizikai tárgyak jellegzetes 

észlelhető tulajdonságaikat köszönhetik.43 Azonban e koncepció képviselője vagy azt 

gondolja, hogy egy jövőbeli fizika meg fogja tudni mondani, hogy mik a szóban forgó 

alapvető fizikai entitások – ekkor pedig e koncepció gyakorlatilag megkülönböztethetetlen az 

elmélet alapú koncepciótól –, vagy nyitva hagyja e kérdést, ez esetben azonban a fizikalista 

álláspont sokkal inkább a szkepticizmus egy formájának lenne tekinthető, mint a világ 

                                                 
41 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy annak az elképzelésnek, miszerint a fizikai predikátum jelentését nem 
mentálisként kell megadni, létezik szofisztikáltabb, filozófiai változata is. Lásd: Papineau 2002, p. 41. 
42 Kripke 1972/2007; Putnam 1975 
43 Ehhez hasonlót javasol például William Lycan (Lycan 2003 p. 15.). 
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természetére vonatkozó metafizikai tézisnek – márpedig a fizikalizmus egyértelműen az 

utóbbi. 

Az alábbiakban először megkísérlem rekonstruálni azt a gondolatmenetet, mely – úgy 

gondolom – a fizikalisták döntő többsége számára a fizikalizmus választása melletti fő (és 

tulajdonképpen az egyetlen racionális) motivációt jelenti, majd a mellett érvelek, hogy a 

szóban forgó argumentum csak akkor támogatja a fizikalista álláspontot, ha az elmélet alapú 

koncepció egy változatát fogadjuk el a fizikai predikátum definíciójaként. 

 

2. 2. Hogyan igazolható a fizikalizmus?44 
 

A fizikalista tézis, illetve az a tézis, hogy vannak létezők – feltéve, hogy ez utóbbi állítás jól 

formált – együttesen két további állítást implikál: az első, hogy léteznek fizikai természetű 

entitások, a második, hogy nem léteznek nem fizikai természetű entitások. 

Az elsőre – amit nevezhetünk pozitív tézisnek – nem szükséges túl sok szót vesztegetni. A 

rend kedvéért csak annyit érdemes megállapítanunk, hogy a pozitív tézist nyilvánvalóan a 

tapasztalat igazolja. Amennyiben a téridőbeliséget tekintjük a fizikaiság szükséges és 

elégséges feltételének, akkor a közvetlen tapasztalat, amennyiben viszont az elmélet alapú 

koncepciót fogadjuk el, akkor igazolása természetesen nem alapulhat közvetlenül a 

tapasztalaton, tekintve, hogy ez esetben a legalapvetőbb fizikai létezők elvileg észlelhetetlen 

entitások lesznek. Ugyanakkor, minthogy nem a priori igazság, hogy léteznek a fizikai 

elméleteink által posztulált entitások, valahogyan mégiscsak a tapasztalaton kell alapulnia, 

tehát csakis tapasztalaton alapuló következtetések konklúziója lehet. Természetesen itt 

abduktív45 következtetésekről (inference to the best explanation) van szó: azért feltételezzük, 

hogy léteznek közvetlenül nem észlelhető mikrofizikai entitások, mert ezek létezése 

magyarázatot nyújt arra, hogy miért léteznek bizonyos észlelhető jelenségek. E tézis igazolása 

tehát szorosan kötődik a tudományos realizmus igazolásához. 

                                                 
44 E részbe beemeltem néhány nagyobb átdolgozott passzust két korábbi írásomból (Pöntör 2007; 2011). 
45 Abduktív következtetés alatt mindenfajta nem deduktív következtetést értek, tehát az indukciót is ide sorolom, 
ahogy például Gilbert Harman teszi. (Harman 1965) 
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2. 2. 1. Miért gondoljuk, hogy nincsenek nem fizikai létezők? 

 

Nyilvánvaló, hogy a második állítás – legyen negatív tézis – igazolása nem alapulhat azon, 

hogy nem tapasztalunk nem fizikai létezőket. Először is azért nem, mert abból, hogy nem 

észlelünk nem fizikai létezőket, nem következtethetünk arra, hogy nem is léteznek ilyen 

entitások, hacsak nem vagyunk berkeleyánus idealisták – a fizikalisták többsége gyaníthatóan 

nem az. Másodszor azért nem, mert a „klasszikus” nem fizikai létezők (mint például lelkek, 

angyalok, Isten) per definitionem észlelhetetlen entitások, így a tény, hogy nem észleljük 

őket, egyáltalán nem jelent érvet a létezésük ellen. Harmadszor pedig azért nem, mert a 

kortárs fizikai (kémiai, biológiai) elméletek által posztulált entitások legnagyobb részét épp 

úgy nem észleljük közvetlenül, mint ahogy nem észlelünk nem fizikai létezőket, ugyanakkor 

azok létezését a fizikalisták többsége is igazoltnak tartja.  

Továbbá az is igen valószínű, hogy nem fizikai létezők létezését a priori sem tudjuk 

kizárni. Ugyanis ehhez azt kellene bizonyítani, hogy ilyen entitások létezése logikailag 

lehetetlen, amit a fizikalisták döntő többsége sem állít – erre a kérdésre a következő 

fejezetben még bővebben visszatérünk. 

Persze abból, hogy valami logikailag lehetséges, egyáltalán nem következik, hogy 

ténylegesen létezik. Ugyanakkor az a tény, hogy – úgy tűnik – közvetlenül nem tapasztalunk 

nem fizikai entitásokat, elegendő alapot ad arra a fizikalistának, hogy a bizonyítás terhét 

áthárítsa ellenfelére, aki szerint léteznek ilyen entitások. A következő kérdés tehát, hogy ha 

vannak nem fizikai entitások, akkor ezt honnan tudjuk, másként: van-e racionális indokunk 

ilyen létezők létében hinni. A fizikalizmus cáfolata ilyen racionális indok felmutatásában 

állna. Ennek pedig alapvetően két módja képzelhető el. 

Az egyik, hogy tisztán a priori úton, tehát mindenfajta tapasztalatra való hivatkozás 

nélkül bizonyítjuk valamilyen nem fizikai létező létét. Erre tesz kísérletet például az 

ontológiai istenérv képviselője. Felettébb kétséges azonban, hogy az ontológiai istenérv 

konkluzívan bizonyítja-e Isten létezését46. (Továbbá azt is láttuk, hogy a teizmus nem 

feltétlenül inkonzisztens a fizikalizmussal, azonban minthogy nem ez a standard fizikalista 

álláspont, a továbbiakban tegyük fel, hogy az.) Általában is megállapíthatjuk, hogy a 

                                                 
46 Az ontológiai istenérvről bővebben: Findlay 1949; Alston  1960; Malcolm 1960; Hartshorne 1965; Plantinga 
1967; Lewis 1970; Barnes 1972; Sobel 1987; Rowe 1989; Oppy 1995 
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fizikalizmus teljesen a priori úton történő cáfolata meglehetősen kétes kimenetelű 

vállalkozásnak tűnik. 

A fizikalizmus elleni érvelés másik lehetséges módja, ha valamilyen tapasztalható 

jelenségre hivatkozva próbáljuk nem fizikai létező létét bizonyítani. Aligha szolgálhat 

másvalami egy ilyen érvelés kiindulópontjául, mint egy olyan létező, amelyet közvetlenül 

tapasztalunk, és amelyet a fizika nem tud megmagyarázni, azaz pusztán fizikai ismereteink 

alapján nem vagyunk képesek azt teljesen megérteni. Mármost egy jelenségről akkor 

mondható el, hogy teljesen értjük, ha tudjuk, mi az adott jelenség, és tudjuk, hogy miért jött 

létre. Azt tehát már az eddigiek alapján is megállapíthatjuk, hogy a fizikalizmus – ahogy az 

elnevezésből is nyilvánvaló – elsősorban a fizika tudománya által inspirált álláspont, bár e 

tényből még nem következik, hogy a fizikai predikátum definícióját a fizikai elmélet 

fogalmához kellene kötnünk. 

Ezek szerint a fizikalizmus tapasztalati alapon történő cáfolata szintén két módon 

képzelhető el. Az első, hogy olyan közvetlenül tapasztalható entitásból indulunk ki, melyről 

pusztán fizikai ismereteink birtokában nem vagyunk képesek megérteni, hogy mi az adott 

dolog. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy megmutatjuk, fentebbi feltételezésünkkel 

ellentétben mégiscsak van nem fizikainak tűnő közvetlenül tapasztalható entitás. Ez esetben 

felmerül a gyanú, hogy közvetlenül tapasztalható nem fizikai létezővel van dolgunk. 

Természetesen ez még csak gyanú: abból, hogy valamely létező nem fizikai természetűnek 

tűnik, még nem következik, hogy valójában nem fizikai természetű. Képzeljük el, mi történne, 

ha mondjuk bebizonyosodna, hogy lehetséges megismételhető módon kísérteteket észlelni! 

Valószínűleg a fizikalisták többségének válasza az volna, hogy az észlelt entitások fizikai 

létezők, akkor is, ha ma fogalmunk sincs arról, hogy pontosan mik (lehetnének éppen 

valamilyen „erőterek” vagy finom anyagfelhők stb.).Tehát nem fizikai létező létének ilyen 

úton történő bizonyításához mindenképpen további lépések szükségesek. 

A fizikalizmus tapasztalati alapon történő cáfolatának második lehetséges módja, hogy 

valamilyen olyan észlelhető jelenségből indulunk ki, melyről tudjuk ugyan, hogy fizikai 

természetű, de létéből (abdukció útján) nem fizikai entitás létére következtethetünk. Az ilyen 

érvelések általában az oksági magyarázat fogalmára támaszkodnak, minthogy egy A 

jelenségből leginkább akkor következtetünk valamely B létező létére, ha B-re A létrejöttének 

magyarázatához van szükség, az efféle magyarázatok pedig rendszerint oksági jellegűek. Egy 

az oksági magyarázatra támaszkodó érv tehát körülbelül úgy nézne ki, hogy valamely fizikai 

fenoménről kimutatjuk, hogy: a) nincs fizikai természetű oka/magyarázata – azaz a fizika nem 

tudja megmondani, hogy miért állnak fönn azok a fizikai tények, melyekre a jelenség 
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visszavezethető, b) valamilyen oka/magyarázata azért van. (Minthogy nem a priori igazság, 

hogy mindennek van oka vagy magyarázata, ez utóbbi kitétel szükséges.) 

Persze a Mi egy dolog? és a Miért jött létre? kérdések közt nem feltétlenül húzható 

mindig éles határvonal, úgy gondolom azonban, hogy e kontextusban megkülönböztetésünk 

jogos. Abból ugyanis, hogy egy létezőről a fizika nem tudja megmondani, miért jött létre, 

nem következik, hogy kizárólag fizikai ismereteink birtokában nem érthetjük, mi az adott 

létező. Tegyük föl például, hogy a csodálatos kenyérszaporításról szóló történet igaz. 

(Számunkra most elég annyi, hogy ez logikailag lehetséges.) Az esemény nyilvánvalóan azért 

számít csodának, mert a fizika nem tudja megmagyarázni, miért jelentek meg a szóban forgó 

kenyérdarabok, ugyanakkor ebből még nem következik, hogy e kenyérdarabok más 

természetes úton készült kenyérdaraboktól különböző természetű, nem fizikai tárgyak. 

Továbbá abból, hogy lehetséges fizikai magyarázatot adni egy jelenség létrejöttére, még 

nem következik, hogy a fizika meg tudja mondani mi az. Ez utóbbi megállapítás talán nem 

magától értetődően igaz, de a következő példával – úgy gondolom – alátámasztható. Vegyünk 

egy primitív fizikai elméletet, mely nem tartalmaz elemi részecskékre való hivatkozást, így 

például a víz forrásának jelenségét nem tudja atomok vagy molekulák mozgásaként 

értelmezni. Ettől azonban még fog tudni válaszolni arra a kérdésre, hogy egy konkrét esetben 

egy edényben lévő víz miért kezd el forrni (mert x, y, z feltételek fennállása esetén a víz 

mindig forr, és az adott esetben x, y, z feltételek fennállnak). Elmondhatjuk tehát, hogy a 

Miért forr a víz? kérdésre az elmélet tud válaszolni, míg a Mi a forrás? kérdésre nem. Ez 

azért van, mert a miért kérdés megválaszolásához – legalábbis a magyarázat klasszikus 

koncepciója szerint47 – pusztán jelenségek közti állandó korreláció megállapítása szükséges, 

az viszont nem, hogy teljesen értsük, mik a korreláció tagjai. Persze rögtön adódik az 

ellenvetés, hogy elméletünk nem tudja megmagyarázni, hogy x, y, z feltételek fennállása 

esetén a víz miért forr mindig. Önmagában e tény azonban még mindig nem kell, hogy 

problémát jelentsen. Abból ugyanis, hogy egy fizikai törvényt nem tudunk egy még 

általánosabb törvény alá rendelni, nem következik, hogy a törvénynek nincs magyarázó ereje. 

Hiszen egy befejezett fizika legalapvetőbb törvényei sem rendelhetők még általánosabb 

törvények alá – ha egyszer a legalapvetőbbek –, ugyanakkor végső soron e törvények 

hivatottak megmagyarázni minden fizikai eseményt. 

Egy a tapasztalatra támaszkodó érvnek ezek szerint fel kell tudnia mutatni olyan 

jelenséget, mely közvetlenül tapasztalható, és fizikai ismereteink birtokában nem értjük, hogy 

                                                 
47 Ez alatt természetesen a deduktív-nomologikus magyarázati modellt értem. (Lásd például: Hempel 1965) 
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mi, vagy olyat, melyről tudjuk, hogy mi, de a fizika nem tudja megmagyarázni, miért létezik. 

Az egyetlen – tényleg az egyetlen! – jelentős érv a fizikalizmus mellett pedig az, hogy nagyon 

úgy tűnik, ilyen jelenségek bizony nincsenek. Nem mintha a kortárs fizika számot tudna adni 

minden jelenségről, azonban nyomós okunk van feltételezni, hogy egy ideális fizika erre 

képes lenne. És az eddig elmondottak fényében világos, hogy ez egyben arra is nyomós ok, 

hogy fizikalisták legyünk. 

E feltételezést a modern nyugati természettudománynak az emberiség kultúrtörténetében 

példa nélküli sikere teszi indokolttá. A tudománynak az elmúlt durván háromszáz év során 

olyan hatékonyan sikerült számot adnia a világban tapasztalható jelenségekről, hogy minden 

okunk megvan azt hinni, ha egy jelenséget ma nem értünk, ez pusztán jelenlegi tudományos 

ismereteink hiányos volta miatt van így. Ezt pedig még akkor is joggal hihetjük, ha nagyon 

úgy tűnik, hogy az adott jelenség semmilyen módon nem naturalizálható. Az élet például 

sokáig tipikusan ilyennek tűnt – egészen az evolúcióbiológia kibontakozásáig. A modern 

fizikalizmus melletti fő érv tehát az a tudománytörténet alapján levont induktív következtetés, 

hogy a fizika előbb-utóbb minden tapasztalható létezőről számot fog tudni adni. Nevezzük ezt 

fizikalista hipotézisnek. Az eddig mondottak alapján e hipotézist két állítás alkotja: az egyik, 

hogy a befejezett fizika minden entitásról meg fogja tudni magyarázni, hogy mi az, a másik, 

hogy a befejezett fizika minden entitásról meg fogja tudni magyarázni, miért létezik. Vegyük 

észre, ha e hipotézisen kívül komoly érv nem szól a fizikalizmus mellett, akkor a 

fizikalizmust magát is induktív hipotézisnek kell tekintenünk. 

Mivel a fizikalista hipotézis kétségkívül jól megalapozott, a fizikalizmus tapasztalatra 

épülő cáfolatához mindenképpen szükséges olyan fenomént prezentálni, melyről tudható, 

hogy egy befejezett fizika sem lenne képes vele elszámolni. Minthogy azonban a komplett 

fizika nincs birtokunkban, és így az sem ismert, hogy milyen jelenségekről tudna számot adni, 

kizárólag akkor tudhatjuk egy jelenségről, hogy megfelel e kritériumnak, ha a priori tudható, 

hogy a fizika nem képes azt teljesen megmagyarázni. 

Ahogy látom, az egyetlen komoly jelölt olyan észlelhető fizikai jelenségre, melyről 

gyanítható, hogy egy komplett fizika sem lenne képes megmagyarázni, miért jött létre, maga 

az univerzum.48 (Bár azon is lehet éppen vitatkozni, hogy a fizikai univerzum egyáltalán 

                                                 
48 Tipikusan ilyennek tűnő jelenségek még a csodák. Egy a csoda kategóriájába sorolt eseménnyel a fizikalista – 
mint általában minden jelenséggel – két dogot tehet: tagadhatja létezését (mondanunk sem kell, hogy a 
fizikalisták többsége a legtöbb csodának mondott jelenséggel ezt teszi), vagy azt is állíthatja, hogy valójában 
fizikai jelenség, azaz adható rá fizikai magyarázat. Azt mindenesetre megállapíthatjuk, hogy nehéz lenne olyan 
csodának mondott jelenséget találni, melyre elvileg sem adható fizikai magyarázat. A csodákra alapozott 
abduktív következtetések ugyanis épp úgy empirikusan aluldetermináltak, mint bármely empirikus hipotézis. 
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tapasztalható entitás-e, de most tegyük fel, hogy az.49) Valóban nem egyértelmű, hogy a fizika 

azokra a kérdésekre, hogy a világ miért létezik egyáltalán, vagy miért pont olyanok a 

legalapvetőbb fizikai törvények, amilyenek stb. képes-e válaszolni. Mint ismeretes, erre a 

logikára épülnek a különféle változatai a kozmológiai istenérvnek, melyek az univerzummal 

kapcsolatos különböző tények fennállásából kiindulva próbálják igazolni Isten létezését.  

A kozmológiai érvek általános szerkezete nagyvonalakban: 

 

• Az univerzummal kapcsolatban fennáll bizonyos F tény. 

• Ha F tény fennáll, akkor F fennállásának létezik oka/magyarázata. 

• F fennállásának oka/magyarázata egyedül Isten lehet. 

Tehát: Isten létezik. 

 

Ilyen tények például, hogy: 

 

• Az univerzum létezik. 

• Az univerzum valamikor elkezdett létezni. (Kalám érv) 

• Az univerzum nem kaotikus, hanem rendezett. 

• Az univerzum a sok lehetséges mód közül egy bizonyos módon rendezett (azaz 

specifikus). 

• Az egész univerzum úgy rendezett (célszerűen), hogy az ember megjelenhessen 

benne. (Antropikus elv) 

 

E változatok mindegyikének tárgyalása természetesen e helyütt nem lehetséges, de nem is 

szükséges.50 A számunkra most fontos néhány megállapítást az első állításra építő verziót 

alapul véve is megtehetjük. (A továbbiakban feltételezzük, hogy Az univerzum létezik állítás 

jól formált.) E megállapítások pedig az összes többi verzióra is nagyjából érvényesek lesznek. 

A kérdés tehát, hogy igazolt-e az az állítás, hogy az univerzum létezésének van oka. Az 

érv egy változata egyszerűen arra a tézisre alapozva próbálja ezt igazolni, mely szerint 

minden létezőnek van oka. A következő kérdés persze, hogy ezt vajon honnan tudjuk? 

                                                 
49 Lásd például: Munitz 1963, 1964 
50 A kozmológiai istenérv különböző változatairól bővebben lásd például: Plantinga 1967; Craig 1979; Barrow- 
Tipler 1986; Craig-Smith 1993; Smart-Haldane 1996; Copan-Craig 2004; Rundle 2004; Sobel 2004; Swinburne 
1977, 1979, 1996/1998 
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A tapasztalatból biztosan nem. Azt kell mondanunk ugyanis – Hume szellemében –, hogy 

a tapasztalatra alapozott induktív következtetés konklúziója ebben az esetben legfeljebb az az 

állítás lehet, hogy az univerzum egy olyan rendszer, amelyben minden létezőnek van oka. 

Azonban még ha igencsak nagyvonalúan el is tekintünk attól a ténytől, hogy az oksági reláció 

– vagy legalábbis az a fajta oksági reláció, melyet az érv feltételez – egyetlen esetben sem 

észlelhető, és feltételezzük, hogy valóban igazolja a tapasztalat e tézist, ebből még mindig 

nem következik, hogy magának az univerzumnak is van oka. Itt megint csak arra kell 

gondolnunk, hogy abból, hogy valamely rendszer minden elemére igaz F, nem következik, 

hogy F magára a rendszerre is igaz. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy ezzel 

természetesen a kozmológiai istenérv képviselői is tisztában vannak, olyannyira, hogy ők 

maguk is előszeretettel hivatkoznak e tézisre: amikor azzal az ellenvetéssel találják szemben 

magukat, hogy az anyagmegmaradás törvénye értelmében anyag nem keletkezik, és nem 

semmisül meg, tehát az univerzum nem lehet teremtett entitás. Erre ugyanis pont az a 

standard válaszuk, hogy abból, hogy egy anyagi rendszeren belül nem keletkezik új anyag, 

nem következik, hogy maga a rendszer nem keletkezhetett.51 Mármost joggal kérdezhetjük, 

hogy ha mindez igaz az anyagmegmaradás törvényére, miért ne lenne igaz az „okság 

törvényére”? 

Továbbá a Minden létezőnek van oka állítás egész biztosan nem tekinthető a priori 

igazságnak sem. Amennyiben viszont mégis kinevezzük valamilyen megfellebbezhetetlen a 

priori elvnek – erre elég sokan hajlamosak –, rögtön felmerül két újabb kérdés. Az első, hogy 

miért csak Istent tekinthetjük az univerzum okának? A második pedig, hogy Isten létezésének 

mi az oka? 

Ez utóbbi kérdésre aligha tekinthető megfelelő válasznak az, hogy Isten önmagának az 

oka. Egyfelől azért nem, mert nagyon úgy tűnik, hogy az önmagát okozó létező fogalma 

logikai ellentmondást implikál. Másfelől pedig azért nem, mert ha feltételezzük, hogy 

logikailag lehetséges önmagát okozó entitás, akkor meg az a további kérdés merül fel, hogy 

miért kell elmennünk Istenig? Miért nem tekinthetjük ilyen entitásnak magát az univerzumot? 

E kérdések átvezetnek minket az érv egy erősebbnek tűnő változatához, mely azon az 

állításon alapszik, hogy minden esetleges létező létezésének van valamilyen oka. E verzió 

nagyvonalakban a következőképpen vázolható fel: Minden esetleges létező létezésének van 

valamilyen oka. Minthogy az univerzum esetleges létező, így az univerzum létezésének is van 

                                                 
51 Ez az ellenvetés egyébként is legfeljebb azt a tézist cáfolhatná, hogy az univerzumnak van időbeli kezdete, 
önmagában a teremtettségét nem: lehetséges, hogy Isten öröktől fogva folyamatosan teremti (létben tartja) az 
állandó mennyiségű anyagot. 
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oka. Amennyiben ez az ok szintén esetleges létező, akkor ennek is van valamilyen oka, és így 

tovább. Azonban az okok sorozata nem lehet végtelen, ezért valahol kell lennie egy nem 

okozott első oknak. Mivel pedig ennek az első oknak nincsen oka – a kiinduló tézis alapján – 

szükségszerű létező kell hogy legyen. Ez az „akit mindenki Istennek nevez”. 

A Minden esetleges létezőnek van oka állítás tapasztalati igazolásáról nagyjából 

ugyanazokat mondhatjuk, amiket az előző változat alapját képező állítással kapcsolatban 

fentebb már elmondtunk. Azonban ezen állítást nem is a tapasztalatra hivatkozva, hanem a 

priori úton szokás igazolni. A gondolatmenet kiindulópontja: ha valamely E entitás nem 

szükségszerűen létezik, akkor létezése valamilyen okot követel. Itt álljunk is meg egy 

pillanatra! 

Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy az, hogy minden esetleges létezőnek van oka, inkább 

tekinthető a priori igazságnak, mint az, hogy minden létezőnek van oka. Legalábbis nem 

logikai ellentmondás azt állítani, hogy E esetlegesen létezik, és E-nek nincs oka. Azonban 

ennek ellenére valóban furcsának tűnik. 

Felmerül ugyanis a kérdés, hogy ha lehetséges lenne, hogy E ne létezzen, akkor E miért 

létezik? Másként: ha nem szükségszerű, hogy E létezik, akkor nem értjük, hogy miért éppen 

az az opció valósul meg, hogy létezik, és nem az, hogy nem létezik. Tehát az ok fogalmától 

eljutottunk a magyarázat fogalmához. A kozmológiai istenérv e – standardnak tekinthető – 

változata elsősorban a magyarázat és nem az ok fogalmára épül. Természetesen az ok fogalma 

is fontos eleme az érvnek, hiszen oksági magyarázatról van szó: Isten mint létesítő ok 

magyarázza a világ létezését. A hangsúly mégis a magyarázat fogalmán van. Az univerzum 

okának létezése melletti érvelések ugyanis legnagyobbrészt arra alapoznak, hogy bár 

logikailag lehetséges, hogy az esetleges univerzum létezésének nincs oka, ez mégis 

érthetetlen, illetve hihetetlen a számunkra. 

Erre először is azt mondhatjuk, hogy az, hogy valaki (vagy hogy akár senki) nem képes 

elhinni valamely p állítást, minden csak nem érv a mellett, hogy p nem igaz. Márpedig 

akárhogy is nézzük, a kozmológiai istenérv legtöbb verziója arra épül, hogy nem tudjuk 

elhinni, hogy az univerzum egyszerűen csak úgy „magától” létrejöhetett/létezik.52 Nyilván 

innen ered az a sok teista által osztott nézet, hogy a kozmológiai érv a legmeggyőzőbb 

bizonyíték Isten létezése mellett. Ez valószínűleg tényleg így is van. Azonban megint csak azt 

kell mondanunk, hogy attól, hogy egy érv valakit (vagy akár mindenkit) meggyőz valamiről, 

                                                 
52 Lásd például: Broad 1955, p. 10.; Anscombe 1974 



 43 

még nem lesz konkluzív. A meggyőzőnek lenni pusztán pszichológiai és nem 

logikai/metafizikai szempontból releváns tulajdonsága bármilyen érvnek. 

Továbbá mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy ahogy nem a priori igazság az, hogy 

ha valami esetlegesen létezik, akkor van oka, épp úgy nem a priori igazság az sem, hogy ha 

valami létezik, akkor az a számunkra érthető kell hogy legyen, azaz hogy létezésének van a 

számunkra érthető magyarázata. A magyarázat fogalmára támaszkodó gondolatmenet 

előfeltételezi, hogy az emberi intellektus képes megérteni a létezés teljességét. Akár így van, 

akár nem, az biztos, hogy az érv képviselőinek nagy része nem így gondolja. A teisták döntő 

többsége szerint ugyanis vannak csak Isten (vagy esetleg még más magasabbrendű szellemi 

lények) által felfogható, az emberi értelmen túli tények/igazságok. Megint csak azt kell 

kérdeznünk, hogy amennyiben ez így van, miért kell elmennünk a nem fizikai régió 

létezésének feltételezéséig, és miért nem tekinthetjük már az univerzum létezését is az emberi 

értelem számára nem magyarázható nyers ténynek. 

Ha az univerzum létezésének valóban van oka, és ez az ok nem (közvetlenül) Isten, akkor 

feltehetően valamilyen fizikai entitás. Néha úgy szokás fogalmazni, hogy egy „másik 

univerzum”. E megfogalmazás természetesen pontatlan, hiszen ha „két univerzum” között van 

oksági/fizikai kapcsolat, akkor valójában egy univerzumról kell beszélnünk. Pontosabb tehát 

úgy fogalmaznunk, hogy ebben az esetben az ismert (látható) univerzumunk nem a teljes 

univerzum, hanem csak egy régiója valamilyen nagyobb konglomerátumnak. Az az állítás is 

felettébb kétséges, hogy a priori tudható, hogy ez a konglomerátum – azaz az oksági sor – 

nem lehet végtelen (tapasztalati igazolás itt nyilván szóba sem jöhet), de az érvelés kedvéért 

most tegyük fel, hogy így van.53 Végül tehát eljutunk Istenhez, aki mivel nem okozott létező, 

szükségszerű entitás kell hogy legyen. Ezért nem jogos a kérdés, hogy Isten létezésének mi az 

oka. 

Azonban felmerül itt egy a metafizikai érvelés szempontjából is releváns episztemológiai 

probléma. Ha nem lehetséges, hogy Isten ne létezzen, akkor vagy azt mondjuk, hogy ebből az 

következik, hogy nem tudjuk elgondolni, hogy Isten nem létezik, vagy pedig elválasztjuk az 

elgondolhatóság fogalmát a lehetségesség fogalmától, és tagadjuk ez utóbbi állítást. Azonban 

az első variációt választva – Kant szellemében – azt kell mondanunk, hogy a kozmológiai 

istenérv sikeressége implikálja az ontológiai istenérv sikerességét (ez a kozmológiai érv 

képviselői nagy részének sem túl kellemes következmény), a második variációt választva 

viszont azt kell kérdeznünk, hogy honnan tudjuk, hogy az univerzum nem szükségszerűen 

                                                 
53 E kérdésről bővebben lásd például: Oppy 2006, pp. 137–154. 
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létezik? Az univerzum esetleges volta melletti fő érv ugyanis éppen az, hogy elgondolható, 

hogy nem létezik.54 Úgy tűnik tehát, hogy ha nem tudunk prezentálni egy konkluzív 

ontológiai istenérvet, akkor a kozmológiai istenérv kiinduló állítását, jelesül, hogy az 

univerzum esetleges létező, igazolatlannak kell tekintenünk. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy ha el is fogadjuk, hogy az univerzum nem magyarázható 

fizikailag, továbbra is enyhén szólva kérdéses, hogy az e tényre alapozott érvek valóban 

bizonyítják-e Isten létezését.55 Ehhez ugyanis további, meglehetősen kétséges premisszákat is 

bizonyítani kellene. Általában is elmondhatjuk, hogy valamely észlelhető és fizikailag nem 

magyarázható fizikai jelenségből nem fizikai létező létére csak egy sor igen problematikus 

premissza elfogadása árán tudunk következtetni. 

Mindenesetre számunkra most e kérdés kapcsán az a legfontosabb megállapítás, hogy 

korántsem triviális, hogy az univerzumnak szükséges olyan magyarázatát adnunk, mint a 

benne tapasztalható jelenségeknek, és nem jogos-e egyszerűen nyers ténynek tekintenünk.56 

Így pedig az a tény, hogy a fizika nem képes megmagyarázni magát a fizikai univerzumot, 

nem tekinthető a fizikalista hipotézis cáfolatának. 

 Úgy látszik tehát, hogy a fizikalizmus tapasztalati alapon történő cáfolatához 

mindenképpen szükséges közvetlenül tapasztalható nem fizikai jelenséget prezentálni. A 

tapasztalható világ minden jelensége könnyen visszavezethetőnek tűnik fizikai jelenségekre, 

kivéve a jelenségek egy régióját: a mentális fenoméneket. Mentális állapotaink – különösen a 

fenomenális karakterrel rendelkező mentális állapotok – nagyon erősen különbözni látszanak 

a (fizikai) világ általunk ismert többi részétől. És minthogy ugyanez más ismert létezőről nem 

mondható el, a test-elme dualizmus valamilyen formája – legalábbis analitikus filozófiai 

körökben – ma gyakorlatilag a fizikalizmus egyetlen jelentősnek mondható alternatíváját 

jelenti. Erre a kérdésre a következő fejezetben bővebben visszatérünk. 

                                                 
54 Bár vannak, akik szerint a priori tudható, hogy valaminek léteznie kell: Lásd: Lewis 1986, pp. 73–74; 
Armstrong 1989b, pp. 24–25. 
55 Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy még ha az összes istenérvet tüzetesen elemezve történetesen 
arra a megállapításra is jutnánk, hogy egyetlen istenérv sem konkluzív, akkor sem kellene feltétlenül azt 
mondanunk, hogy nem tudhatja senki, hogy van Isten. Ha a tudás meghatározásaként valamilyen externalista 
definíciót fogadunk el – például valamilyen oksági igazoláselméletet –, akkor feltéve, hogy tényleg létezik Isten, 
és valakinek azt a hitét, hogy Isten létezik, valamilyen módon (például valamilyen vallási tapasztalaton 
keresztül) Isten vagy Isten létezésének ténye okozza, akkor igaz lesz, hogy az illető tudja, hogy létezik Isten, 
annak ellenére, hogy ezt (mások számára) nem tudja igazolni. 
56 Ahogy például Bertrand Russell javasolja (Russell 1964). 
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2. 3.  Mit értünk ténylegesen a fizikai kifejezés alatt?  
 

A negatív tézis igazolását tehát (erősen leegyszerűsítve) a következőképpen foglalhatjuk 

össze: minthogy nem fizikai entitások létezése a priori módon nem igazolható, illetve nem 

tudunk prezentálni közvetlenül tapasztalható nem fizikai létezőt, továbbá olyan létezőt sem, 

mely fizikai ugyan, és létezése magyarázatot kíván, de a fizika ezt elvileg nem tudja megadni, 

nincs semmilyen racionális indokunk nem fizikai létezők létezésében hinni. 

Persze ettől elvileg még lehetséges, hogy vannak nem fizikai entitások – például olyan 

intelligens lények, melyek valamilyen oknál fogva rejtőzködni akarnak előlünk, így a fizikai 

világra semmilyen általunk észlelhető oksági hatást nem fejtenek ki –, ebből azonban csak 

annyi következik, hogy a fizikalista tézis empirikusan aluldeterminált (nem infallibilisen 

igazolt), az semmiképpen sem, hogy nem igazolt. 

Mindenesetre akár igazolja e gondolatmenet a fizikalista álláspontot akár nem, úgy 

gondolom, az nemigen kérdőjelezhető meg, hogy a fizikalisták döntő többsége legalábbis 

valamilyen ehhez hasonló megfontolás alapján fizikalista. 

Mármost abból, ahogyan igazoljuk, hogy nincsenek nem fizikai entitások, az is világosan 

kitűnik, hogy mit értünk ténylegesen nem fizikai entitások alatt: olyan létezőket, melyek nem 

lesznek elemei egy jövőben megalkotott (vagy legalábbis lehetséges) végső fizikai elmélet 

ontológiájának. Ennek alapján tehát a következőképpen definiálhatjuk a fizikai létező 

kifejezést: 

 

Egy létező akkor és csak akkor fizikai létező, ha eleme egy teljes, igaz fizikai elmélet  

ontológiájának. 

 

Úgy gondolom, hogy – elérve e fejezet fő célját – azt is sikerült megmutatni, hogy a 

fizikaiságot a téridőbeliséggel azonosító elképzelés tarthatatlan. Gondoljunk csak bele, ha egy 

napon azt olvasnánk, hogy igazolást nyert egy olyan fizikai elmélet, mely a teret és az időt is 

valamely korábbi, tér és idő nélküli állapotból származtatja – ténylegesen vannak ehhez 

hasonló próbálkozások, hogy mennyire sikeresek, az számunkra most lényegtelen –, akkor 

vajon azt mondanánk-e, hogy a fizikalizmust a fizika megcáfolta? Vagy esetleg azt 

mondanánk, hogy a fizika jelen állása szerint nem támasztja alá a fizikalista álláspontot? 
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Nyilvánvalóan nem! Úgy gondolom, ennyi elég is ahhoz, hogy megmutassuk, a fizikaiság 

fogalma nem implikálja a téridőbeliség fogalmát. 

Persze az eddig mondottakra lehetne azt válaszolni, hogy a filozófus feladata nem annak 

kiderítése, hogy a nyelvhasználók többsége ténylegesen hogyan használja a fizikai kifejezést, 

hanem az, hogy megtalálja a fizikaiság helyes definícióját. Erre azonban azt felelhetjük, hogy 

attól függetlenül, hogy mi általában a filozófia feladata (erre a kérdésre most biztosan nem 

fogunk tudni válaszolni), jelen vizsgálódásunk deklarált célja azt tisztázni, hogy mit állít a 

fizikalizmus mint filozófiai és nem filozófiai körökben ma általánosan uralkodó világnézet. 

Így minket most elsősorban a fizikai kifejezés tényleges használata kell, hogy érdekeljen. 

 

2. 3. 1. Hempel dilemmája 

 

Hempel dilemmájának is szokták nevezni az egyik legtöbbet tárgyalt problémát, mely a 

fizikalizmus elmélet alapú koncepciója kapcsán felvetődik. Nagyvonalakban a következőről 

van szó: ha a fizikaiság definícióját a fizikai elmélet fogalmához kötjük, akkor két lehetőség 

közül választhatunk. Fizikai elmélet alatt vagy a kortárs fizikát értjük, vagy egy végső, 

mindent megmagyarázó fizikai elméletet (fentebb az utóbbi mellett tettük le a voksunkat). Az 

első esetben azt kell mondanunk, hogy a fizikalizmus nyilvánvalóan hamis, hiszen nem 

gondolhatjuk, hogy a kortárs fizika teljes, így igen valószínű, hogy léteznek olyan entitások, 

melyek nem elemei a kortárs elméletek ontológiájának, illetve az is igen valószínű, hogy a 

kortárs elméleteink jó néhány ponton tévednek. A második esetben viszont a fizikalizmus 

semmitmondó tézissé válik, ugyanis elvileg bármi beleférhet a fizikalista ontológiába. Hiszen 

ha egyszer ma még nem ismerjük a teljes fizikát, akkor ugyan honnan tudjuk, hogy az milyen 

entitásokra fog hivatkozni a világ leírásakor? Nem tudhatjuk a priori, hogy a majdani 

komplett fizika ontológiájában nem fognak-e szerepelni olyan létezők – mondjuk szellemek 

vagy „asztráltestek” –, amelyek létét egy fizikalista egész biztosan nem szeretné elismerni.57 

Úgy gondolom a fentebb mondottak alapján világos, hogy e kontextusban fizikai elmélet 

alatt egy  jövőbeli, teljes fizikai elméletet értünk. Nem arról van szó, hogy ezt kell értenünk, 

hanem arról, hogy a fizikalizmus legfontosabb motivációját ténylegesen egy ilyen elmélet 

lehetőségének elfogadása jelenti. A fizikalisták egyszerűen feltételezik – hogy e feltételezés 

                                                 
57 Lásd: Hempel 1980; Crane-Mellor 1990; Melnyk 1997, 2003. Melnyk egyébként az első lehetőséget választja 
(Melnyk 2003). 
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mennyire megalapozott, más kérdés –, hogy a teljes fizika nem fog radikálisan különbözni 

attól, amit ma ismerünk. 

 

2. 3. 2. A teljes fizikai elmélet metafizikája 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy ha az elmélet alapú koncepciót fogadjuk el, akkor nem lesz-e 

valamiféle idealizmus a fizikalista álláspont következménye. Hiszen ha a fizikai elmélet 

fogalmára hivatkozva adjuk meg a fizikaiság kritériumát, és azt mondjuk, hogy a létezésnek 

szükséges feltétele a fizikaiság (márpedig a fizikalista tulajdonképpen ezt mondja), akkor – 

legalábbis első pillantásra úgy tűnik – minden létezőt valamilyen módon elmefüggővé 

teszünk, hiszen egy fizikai elmélet – még akkor is, ha a valóságot reprezentálja – az emberi 

elme konstrukciója. 

Erre a következőket válaszolhatjuk: Először is mivel – amint korábban megállapítottuk – 

az idealizmus nem feltétlenül inkonzisztens a fizikalista állásponttal (e változata pedig 

különösen nem tűnik annak), e felvetés még ha igaz is lenne, akkor sem cáfolná az elmélet 

alapú koncepciót. Másodszor: az elmélet alapú koncepciónak nem logikai következménye, 

hogy a világ csak akkor lehet fizikai természetű, ha léteznek benne fizikai elméleteket 

konstruáló elmék. 

Az elmélet alapú koncepció képviselője két módon is elkerülheti az idealizmust. Az 

egyik, hogy tagadja, hogy a fizikai elméletek általában, illetve a végső fizikai elmélet 

konkrétan az emberi elme konstrukciói lennének. Tekintheti  a teljes fizikai elméletet például 

a konkrét emberi személyek létezésétől függetlenül létező absztrakt propozíciók halmazának, 

melyet mi emberek nem konstruálunk, hanem „megragadunk”, és amely akkor is létezne, ha 

nem léteznének a világot megismerő értelmes lények. 

A másik, hogy a fizikainak lenni (azaz a teljes fizikai elmélet ontológiájának részét 

képezni) tulajdonságot diszpozíciónak tekinti, olyan diszpozíciónak, mely egy lakatlan 

világban akkor valósulna meg, ha létezne olyan értelmes lény, aki konstruál egy fizikai 

elméletet. Ez esetben azonban a fizikainak lennit mindenképpen „csupasz” (bare) 

diszpozíciónak58 kell tekintenie, hiszen ha azt állítjuk, hogy egy létező valamely kategoriális 

tulajdonsága folytán rendelkezik a fizikainak lenni diszpozícióval, akkor a fizikaiság igazi 

kritériumának nyilván a szóban forgó kategoriális alapot kell tekintenünk. 

 

                                                 
58 A csupasz diszpozíciókról lásd bővebben például: Molnar 1999; McKitrick 2003 
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2. 4. Összefoglalás 
 

E fejezet tartalmát igencsak könnyen összefoglalhatjuk: a fizikalizmus igazolását, illetve ezen 

keresztül a fizikai predikátum tényleges használatát elemezve megállapítottuk, hogy a 

fizikaiságot a téridőbeliséggel azonosító elképzelés tarthatatlan, illetve hogy fizikai 

létezőknek azokat az entitásokat kell tekintenünk, melyek elemei lesznek (vagy legalábbis 

lehetnének) egy végső, igaz fizikai elmélet ontológiájának. 
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3. A fizikalista metafizika59 
 

Ha elfogadjuk az elmélet alapú koncepciót, nagyvonalakban fogalmat alkothatunk arról, hogy 

milyen a fizikalista világkép szerint a világ. Azonban még számos részletet szükséges 

tisztáznunk ahhoz, hogy lássuk, pontosan mit és miért állítanak a ma fizikalista körökben 

legelterjedtebbnek számító metafizikai elméletek. Mindenesetre az kétségtelen, hogy ezen 

elméletek számára az elme jelenti a legnagyobb kihívást. Ezt az a tény is jól mutatja, hogy a 

fizikalizmus-antifizikalizmus vita ma döntően az elme természetét érintő viták formájában 

jelenik meg, azaz a kortárs vitákban legtöbbet tárgyalt antifizikalista érvek többsége a test-

elme dualizmus valamilyen formája melletti érv. Az alábbiakban először áttekintem a világra 

vonatkozó főbb fizikalista elképzeléseket, ezt követően pedig a mellett érvelek, hogy a ma 

legtöbbet tárgyalt antifizikalista érvek közül kettő – melyek logikailag szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz – a fizikalizmus ma legnépszerűbbnek számító változatának képviselői számára 

igencsak komoly problémát jelent. 

 

3. 1. Modalitás és fizikalizmus 
 

A kortárs analitikus metafizika egyik legtöbbet tárgyalt problémaköre az (alethikus) modalitás 

fogalmához kapcsolódik. A modális metafizika központi problémája, hogy az emberi elmétől 

függetlenül léteznek-e olyan entitások, melyek modális kijelentéseinket igazzá teszik, illetve 

ha igen, akkor mik azok. Minthogy a modális állítások lehetséges világok fölötti 

kvantifikációként való értelmezése igencsak hasznos eszköznek bizonyult a modális 

szemantikában, ma a modális metafizika problémái szintén e fogalmi keretben, azaz a 

lehetséges világok létezésére, illetve természetére vonatkozó kérdésekként fogalmazódnak 

meg. E kérdések részletes tárgyalásába nem szükséges belebocsátkoznunk, azonban érdemes 

áttekintenünk a modális kijelentésekkel kapcsolatos problémakörnek a fizikalizmust is érintő 

néhány aspektusát. 

                                                 
59 E fejezetbe beemeltem két korábbi írásom (Pöntör 2007; 2011) néhány átdolgozott részletét.  
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3. 1. 1. Minden 

 

Először is azt vizsgáljuk meg, hogy a Minden létező fizikai természetű állításban pontosan mit 

kell értenünk a minden kifejezés alatt, azaz hogy hogyan határozzuk meg az univerzális 

kvantor hatókörét! A kérdés konkrétan az, hogy a fizikalista tézis csak az aktuálisan létező 

entitásokra vonatkozik-e, vagy pedig azt az állítást is implikálja, hogy nem fizikai entitások 

nem is lehetségesek. E kérdést a lehetséges világok fogalmát használva úgy fogalmazhatjuk 

meg, hogy a fizikalizmust csak az aktuális világra, vagy pedig minden lehetséges világra 

vonatkozó tézisnek kell-e tekintenünk. Tehát azt kell eldöntenünk, hogy a fizikalista álláspont 

adekvát megfogalmazása vajon 

 

Az aktuális világban minden létező fizikai természetű 

 

vagy pedig 

 

Minden lehetséges világban minden létező fizikai természetű. 

 

Az első megfogalmazást nevezhetjük a fizikalista tézis mérsékelt a másodikat pedig erős 

változatának. A fizikalisták többsége szerint a mérsékelt változatot kell a fizikalizmus helyes 

megfogalmazásának tekintenünk, azaz a fizikalizmus pusztán az aktuális létezők természetére 

vonatkozó állítás. Úgy gondolom, ezt mi is nyugodtan elfogadhatjuk, tekintve, hogy az erős 

változat – nem is annyira metafizikai, mint inkább episztemológiai megfontolások alapján – 

tarthatatlan! Ugyanis ha valaki azt állítja, hogy nem fizikai létezők nem is lehetségesek, arra a 

kérdésre is kell tudnia válaszolni, hogy ezt honnan tudja. (Feltéve persze, hogy állítását 

filozófiai/metafizikai, tehát racionálisan igazolható tézisnek szánja.) Azonban nagyon úgy 

tűnik, hogy a szóban forgó tézis semmilyen módon nem igazolható! 

A Szükségszerű, hogy minden létező fizikai természetű állítás többféleképpen érthető, 

attól függően, hogy pontosan mit értünk a szükségszerű kifejezés alatt. Először is: érthetünk 

nomikus szükségszerűséget – természetesen itt nem erről van szó, hiszen nyilvánvaló, hogy az 

erős változat nem pusztán a nomikusan elérhető világokról szól. Ezen felül az is nyilvánvaló, 

hogy a nomikus olvasat hamis: abból, hogy valamely W világban ugyanolyanok a természeti 
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törvények, mint a mi világunkban, pusztán annyi következik, hogy W-ben van egy a mi 

világukhoz releváns szempontokból hasonló fizikai régió; ez azonban nem zárja ki, hogy W-

ben létezzen egy a fizikai régiótól okságilag szeparált nem fizikai régió is. 

Másodszor: érthetünk logikai szükségszerűséget, ekkor azt fogja jelenteni, hogy minden 

logikailag lehetséges világban minden létező fizikai természetű. Másként: nem gondolható el 

logikai ellentmondás nélkül nem fizikai entitás. Az erős változat tagadása – ellentétben 

például a Minden agglegény nőtlen (nyilvánvalóan) analitikus állítás tagadásával – nem 

triviálisan önellentmondó. Így ahhoz, hogy igazoljuk az erős változatot, azt kellene 

megmutatnunk, hogy a Van olyan létező, mely nem eleme a teljes fizikai elmélet 

ontológiájának állítás valamilyen rejtett fogalmi ellentmondást tartalmaz – ami meglehetősen 

reménytelen vállalkozásnak tűnik.60 

Napjainkban általánosan elfogadott – Kripke nyomán61 – a szükségszerűségnek egy az 

előző kettőtől különböző harmadik fajtáját, a metafizikai szükségszerűséget is 

megkülönböztetni. A metafizikai szükségszerűség fogalmának legfontosabb eleme, hogy 

elválasztható az elgondolhatóság fogalmától. Ezen általában azt szokás érteni, hogy ami 

metafizikailag lehetséges, nem feltétlenül esik egybe azzal, ami elgondolható; azaz vannak 

olyan esetek, melyekben ellentmondásmentesen el tudjuk gondolni, hogy p, ugyanakkor 

(metafizikailag) mégsem lehetséges, hogy p.62 Ezek szerint a metafizikai lehetőségek köre 

egyfelől szűkebb a logikai/fogalmi lehetőségek körénél, másfelől – legalábbis ahogyan a 

legtöbben feltételezik – tágabb a nomikus szükségszerűségek körénél. A szükségszerű 

kifejezést ebben az értelemben használva tehát az erős változat azt jelenti, hogy nem 

lehetségesek nem fizikai létezők, annak ellenére sem, hogy ellentmondásmentesen 

elgondolhatók. Nos, ez az állítás lehet éppen igaz, de biztos, hogy elvileg igazolhatatlan! 

Hogyan is lenne igazolható? Empirikus alapon biztosan nem. Egyrészt közvetlenül senki nem 

észlelhet olyan tényt, hogy lehetetlen nem fizikai entitások létezése, illetve senki nem járhatja 

be az összes lehetséges világot, hogy tapasztalatilag ellenőrizze, létezik-e valamelyikben 

valamilyen nem fizikai entitás. Másrészt igen valószínű, hogy az erős változat tapasztalaton 

alapuló abduktív következtetés konklúziója sem lehet, minthogy az aktuális világ 

jelenségeiből aligha következtethetünk abdukció útján arra, hogy milyen entitások léteznek, 

                                                 
60 Az, hogy elgondolhatók nem fizikai létezők, nem zárja ki, hogy az aktuális világ minden tényét leíró 
mondathalmaz valamennyi mondata lefordítható legyen valamely a teljes fizikai elmélet nyelvén 
megfogalmazott mondatra. Tehát önmagában abból, hogy elfogadjuk, elgondolhatók nem fizikai entitások, nem 
következik, hogy a fizikalizmus mérsékelt változatának szemantikai tézisként való értelmezését el kell 
utasítanunk.  
61 Kripke 1972/2007 
62 Bár szerintem erősen kérdéses, hogy a Megnevezés és szükségszerűség érvei alátámasztanák e tézist. 
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vagy nem léteznek más világokban – például az olyanokban, melyekben az észlelhető 

jelenségek radikálisan különböznek az aktuális világ észlelhető jelenségeitől. Nem fizikai 

létezők metafizikai lehetetlensége tehát kizárólag a priori úton igazolható – ha igazolható 

egyáltalán.63 

Az a priori igazolásnak két fajtája létezik. Az egyik, amikor közvetlenül intuitíve 

belátjuk, hogy valamely p állítás igaz. Ez a helyzet a Minden agglegény nőtlen állítással – az 

azonban biztos, hogy nem így áll a dolog az erős változattal. A másik, amikor valamilyen a 

priori érveléssel – azaz következtetéssel – bizonyítjuk p igazságát, mint például A kör nem 

négyszögesíthető állítás esetében.64 Így egy az erős változat mellett felhozott a priori érv egy 

deduktív következtetés vagy deduktív következtetések sorozata lenne, melyek végső 

konklúziója az erős változat. Valójában persze egy ilyen gondolatmenet csakis arra a 

feltételezésre épülhetne, hogy az elgondolhatóság nem teljesen független a lehetségességtől. 

Valamely p állítás melletti deduktív érv ugyanis nem más, mint hogy demonstráljuk: 1. p 

negációja és a premisszák együttesen inkonzisztens állításhalmazt alkotnak, illetve 2. a 

leginkább elfogadható következményekkel p negációjának feladása jár. (Ez utóbbi tézis 

igazolását természetesen a premisszák igazolása jelenti.)  Tehát az erős változat melletti 

érvelés végső soron abban állna, hogy megmutatjuk, a Lehetséges olyan entitás, mely nem 

fizikai természetű állítás ellentmond olyan hozzá logikailag/fogalmilag kapcsolódó 

állításoknak, melyek részei vagy logikai következményei bizonyos nehezen feladható 

alapvető meggyőződéseinknek; azaz az érv csak akkor működik, ha nem tudjuk elgondolni, 

hogy az erős változat negációja és a szóban forgó alapvető meggyőződéseink együttesen 

igazak legyenek. Akárhogy is nézzük, meglehetősen nehéz elképzelni, hogy milyen alapvető 

meggyőződéseinkből következne, hogy metafizikailag szükségszerű, hogy ha valami létezik, 

akkor eleme a végső fizikai elmélet ontológiájának. 

Úgy tűnik tehát, hogy a fizikalizmus adekvát megfogalmazása a mérsékelt változat, így a 

továbbiakban a fizikalista tézist kizárólag az aktuális világra vonatkozó tézisnek fogjuk 

tekinteni.  

Szorosan ide kapcsolódó kérdés, hogy a fizikalizmus vajon implikálja-e a Szükségszerű, 

hogy minden fizikai létező fizikai természetű állítás de re olvasatának igazságát, azaz hogy 

                                                 
63 Ez még akkor is így van, ha feltételezzük, hogy a metafizikai szükségszerűségek/lehetőségek egybeesnek a 
nomikus szükségszerűségekkel/lehetőségekkel: tapasztalatilag legfeljebb a Minden x F alakú állítások 
konfirmálhatók, a Szükségszerű, hogy minden x F alakúak nyilvánvalóan nem. 
64 Az a priori ismeretek köréhez szokás sorolni még – legalábbis a racionalista hagyományban – a velünk 
született ismereteket is, azonban még ha vannak is ilyen ismereteink (az innátizmus bizonyos formáinak ma is 
akadnak képviselői, például: Chomsky 1986; Carruthers 1992) ezeket semmiképpen nem tekinthetjük a priori 
módon igazolt ismeretnek, minthogy abból, hogy egy hit velünk született, még nem következik, hogy igazolt is. 
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vannak-e olyan lehetséges világok, melyekben az aktuális világ legalábbis néhány fizikai 

entitása nem fizikai természetű. Erre a későbbiekben még visszatérünk. 

Egy további probléma, hogy ha elfogadjuk az elmélet alapú koncepciót, akkor látszólag 

nem beszélhetünk az aktuálisan létező fizikai entitástípusoktól különböző, ugyanakkor 

lehetséges fizikai entitástípusokról. Hiszen a teljes fizikai elmélet az aktuális világot leíró 

elmélet, ha pedig csak azok az entitástípusok fizikaiak, melyek szerepelnek az ontológiájában 

(ez nyilvánvaló, minthogy az elmélet alapú koncepció szerint bármely létező fizikai voltának 

szükséges feltétele, hogy szerepeljen a teljes fizikai elmélet ontológiájában), akkor nem 

aktuális fizikai entitás nem is lehetséges. Ez viszont meglehetősen kontraintuitív konklúzió 

volna. Úgy tűnik legalábbis, hogy ellentmondásmentesen elgondolható például egy olyan 

világ, melyben minden a mi világunkban található alapvető fizikai entitástípus megtalálható, 

és semmilyen más entitástípust nem tartalmaz, kivéve egy a mi világunkban nem létező elemi 

részecskefajtát. Elképzelhető, hogy a mi világunkban igaz a fizikalista tézis, míg ebben a 

világban nem?  

E problémára azonban kínálkozik egy meglehetősen kézenfekvő válasz: a szóban forgó 

lehetséges részecskefajta természetesen fizikai természetű, mégpedig azért, mert eleme az őt 

tartalmazó lehetséges világot leíró lehetséges fizikai elmélet ontológiájának. A teljes fizikai 

elméletet ezek szerint olyan entitásnak kell tekintenünk (bármilyen típusú entitás is legyen), 

melynek vannak egyfelől esszenciális elemei, másfelől azonban olyan elemei is, melyek 

világonként változhatnak. Feltehetően az elemi részecsketípusok pontos száma ez utóbbi 

kategóriába tartozik. 

 

3. 1. 2. Lehetséges entitások 

 

Az eddig tárgyalt kérdéseket, melyek bizonyos modális állítások igazságértékére 

vonatkoznak, meg kell különböztetnünk az általában a modális állítások igazságalkotóit 

(truth-makereit) képező entitások természetére vonatkozó különféle álláspontok és a 

fizikalizmus viszonyának problémájától. Triviális, hogy legalábbis bizonyos lehetséges 

entitások léteznek, és fizikai természetűek a fizikalista szerint: nevezetesen az aktuális 

entitások (minthogy ami aktuálisan létezik, az egyben lehetséges is). Természetesen 

számunkra – és a modális metafizikában általában – az érdekes kérdést a lehetséges, de 

aktuálisan nem létező entitások ontológiai státusza jelenti. (Innentől a lehetséges entitások 

kifejezés alatt kizárólag ezeket fogom érteni.) 
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A modális antirealizmus szerint a modális állítások igazságalkotói mentális vagy 

nyelvhasználati tények65, tehát a Lehetséges, hogy p, Lehetetlen, hogy p, Szükségszerű, hogy 

p, illetve Kontingens, hogy p formájú állítások végső soron a nyelvről és/vagy a fogalmainkról 

tett állítások, amiből következően nincsenek elmefüggetlen lehetséges világok/entitások. Úgy 

látszik, hogy a fizikalizmus és a modális antirealizmus különböző formái egymás mellett 

békésen megférő álláspontok, hiszen ha nem léteznek lehetséges entitások, fel sem merül a 

kérdés, hogy beleilleszthetők-e a fizikalista ontológiába.66 

Azonban ma a filozófusok nagy része elmefüggetlen entitásoknak tartja a modális 

állítások igazságalkotóit, azaz modális realista. Persze kézenfekvőnek tűnik azt mondani, 

hogy a lehetséges entitások – legyenek bármilyen természetűek is – nem jelentenek problémát 

a fizikalista számára, hiszen éppen az imént állapítottuk meg, hogy a fizikalizmus pusztán az 

aktuális világra/létezőkre vonatkozó tézis. Ez így rendben is van egészen addig, amíg a 

lehetséges tényállásokat kifejező kijelentések igazságalkotóit nem aktuális entitásoknak 

tekintjük. E feltételnek azonban csak a modális realizmus egyik fajtája tesz eleget, 

nevezetesen a genuin (vagy robusztus) realizmus. Az e címke alá sorolható elképzelések 

közös vonása, hogy a lehetséges világokat az aktuális világhoz hasonló konkrét létezőknek 

tekintik, azaz a genuin realista szerint a lehetséges entitások nem sorolódnak önálló ontológiai 

kategóriába.67 Egyszerűen az különbözteti meg őket (a mi világunkból nézve) aktuális 

entitásoktól, hogy másik világban vannak. Ebből pedig az következik, hogy a genuin 

realizmus szerint léteznek nem aktuális lehetséges entitások. Leginkább ez utóbbi álláspontot 

takarja ma posszibilizmus elnevezés.68 Minthogy a fizikalista tézis az aktuális világra 

vonatkozik, a realizmus e fajtája tényleg kompatibilisnek tűnik a fizikalizmussal. 

A genuin realizmus azonban – nyilvánvaló okokból – nem számít túlságosan népszerű 

álláspontnak. Amennyiben viszont valaki úgy szeretne modális realista lenni, hogy nem 

tételezi fel végtelenül sok világ létezését, nem tehet mást, mint hogy a lehetséges 

tényállásokat kifejező állítások igazságalkotóit az aktuális világon belülre helyezi. Így a nem 

genuin realista elméletek közös vonása, hogy a modális állítások igazságalkotóit aktuálisan 

létező absztrakt entitásoknak tekintik.69 Az ide sorolható elképzeléseket szokás 

                                                 
65 Az előbbi felfogásra példa Gibbard 1975, az utóbbira Sidelle 1989 
66 Amennyiben viszont a fizikalista nem akarja elfogadni, hogy a természeti törvényeket leíró kijelentéseket 
humeiánus alapon különböztesse meg a kontingensen igaz általánosításoktól, akkor azt is el kell fogadnia, hogy 
valamilyen értelemben szükségszerű igazságokat fejeznek ki. Bár – mint láttuk – fizikalizmus és az idealizmus 
egymást nem kizáró álláspontok, azért erősen kérdéses, hogy a fizikalisták többsége számára elfogadható 
álláspont lenne-e a természeti törvények létezését emberi lények létezésétől függővé tenni. 
67 Lewis 1973, 1986; Yagisawa 2002 
68 A posszibilizmus kifejezés azonban más értelemben is használatos: Linsky-Zalta 1991 
69 Mint például: Adams 1974; Plantinga 1974; Stalnaker 1976/2004; Fine 1977; Zalta (1983) 
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ersatzrealizmusnak (vagy ersatzizmusnak) David Lewis, illetve absztrakcionizmusnak Peter 

van Inwagen szóhasználatát követve nevezni.70 Az ersatzrealista szerint tehát minden létező 

aktuális létező, azaz az ersatzrealizmus a posszibilizmus tagadásának (aktualizmusnak) 

tekinthető. 

Az ersatzrealizmus – feltehetően a legtöbbünk számára – a genuin realizmusnál hihetőbb 

álláspont, ugyanakkor a modális antirealizmussal szemben megvan az az előnye, hogy 

összhangban van intuíciónkkal, miszerint a modális kijelentéseink többsége nem pusztán a 

nyelvünkre/fogalmainkra, hanem a világra vonatkozó kijelentés. 

Úgy tűnik azonban, hogy a lehetséges nem fizikai entitások komoly problémát jelentenek 

az ersatzrealista fizikalista számára. Legyen például E valamilyen nem fizikai entitás 

(mondjuk egy test nélküli lélek), illetve p az E létezhetne propozíció. Tegyük fel, hogy a 

fizikalizmus igaz, tehát E (aktuálisan) nem létezik. Továbbá azt is tegyük fel, hogy p igaz. Ha 

elutasítjuk a miénktől különböző konkrét világok létezését, akkor azt kell mondanunk, hogy p 

igazságalkotója nem lehet olyan entitás – például egy tény –, melynek alkotóeleme E, hiszen 

ha E konkrét valóságában létezne a mi világunkban, akkor mind az E nem létezik propozíció, 

mind pedig a fizikalista tézis hamis lenne. Az ersatzrealistának tehát p igazságalkotójaként 

olyan entitást kell megjelölnie (mondjuk egy olyan konzisztens propozícióhalmazt, amelynek 

eleme az E létezik propozíció), melynek konstitutív eleme valamilyen E-től különböző E’ 

entitás. E’ szigorú értelemben nem nevezhető nem aktuális lehetséges létezőnek, mivel nem 

azonos E-vel, hanem annak aktuálisan létező absztrakt reprezentációja.  

Mármost ha a fizikalizmus igaz, akkor az aktuálisan nem létező, de lehetséges entitások 

aktuálisan létező reprezentációinak fizikai létezőknek kell lenniük. Azonban erősen kérdéses, 

hogy lehetséges nem fizikai létezők absztrakt reprezentációi tekinthetők-e fizikai 

entitásoknak. Önmagában attól, hogy egy entitás valamilyen nem fizikai létezőt reprezentál, 

még lehet fizikai létező. Például egy E-t reprezentáló agyállapot nyilvánvalóan fizikai állapot. 

Viszont míg az agyállapotokat alkotó elemi részecskék minden bizonnyal elemei lesznek a 

végső fizikai elmélet ontológiai készletének, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy nem fizikai 

természetű lelkeket reprezentáló absztrakt „képek” nem. 

A fentiekre az ersatzrealista fizikalista azonban a következőt válaszolhatja: Az aktuális 

létezők halmaza nem azonos az aktuális világgal, tehát különbséget kell tennünk az aktuális 

létezők és az aktuális világ kifejezések jelentése közt. Aktuális létezőnek nevezhető minden, 

ami létezik, így az absztrakt lehetséges világok is; aktuális világ azonban az az egyetlen 

                                                 
70 Lewis 1986a; van Inwagen 1986 
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konkrét entitás, mely e világok közül aktualizálódott (vagy a lehetséges világok közül az az 

egyetlen világ, melyet aktualizál a mi világunk). És minthogy a fizikalizmus az aktuális 

világra vonatkozó tézis, a lehetséges nem fizikai létezőket reprezentáló absztrakt entitások – 

melyek aktuálisak ugyan, de nem részei az aktuális világnak – nem jelentenek problémát a 

fizikalista számára. 

 Erre azt válaszolhatjuk, hogy az aktuális világ és az aktuális létezők közti meglehetősen 

technikai jellegű megkülönböztetés ellenére azért a tágabb értelemben vett (aktuális) világnak 

mégiscsak része minden aktuális létező. A fizikalizmus csak akkor vehető komolyan mint 

minden létezőre vonatkozó metafizikai elmélet (pláne mint világnézet), ha minden létező alatt 

legalább minden aktuálisan létező dolgot értünk. Amennyiben pedig ez így van, azt kell 

mondanunk, hogy az ersatzrealizmus nem tartható együtt a fizikalizmus mérsékelt 

változatával, minthogy pedig a mérsékelt változatot azonosítottuk a fizikalista tézissel, a 

fizikalizmust és az ersatzrealizmust inkompatibilis álláspontoknak kell tekintenünk. 

E megállapítást látszik alátámasztani a következő megfontolás is: A különféle 

ersatzrealista elméletek – ellentétben a genuin realizmussal – nem képesek a modális 

kifejezéseket tartalmazó állítások igazságalkotóját modális terminusok használata nélkül 

megadni. Az iménti példánál maradva, legyen p továbbra is az E létezhetne, illetve p’ a Van 

olyan lehetséges világ, melyben E létezik állítás. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy p 

jelentése megegyezik p’ jelentésével. A genuin realizmus szerint pedig – minthogy az aktuális 

világ és a lehetséges világok közt ontológiai státuszukat tekintve nincs különbség – p’ minden 

további nélkül átfogalmazható a következő formára is: Van olyan világ, melyben E létezik. Ez 

utóbbi állítás pedig már nem tartalmaz modális kifejezést. Ezek szerint tehát a genuin 

realizmus a modalitás reduktív elmélete.71  Ezzel szemen az ersatzrealizmusnak például a 

lehetséges világokat propozíciók halmazának tekintő változata szerint p’ akkor és csak akkor 

igaz, ha az E létezik propozíció eleme propozíciók egy olyan halmazának, melyek lehetnek 

együtt igazak. Tehát az ersatzrealista p igazságalkotójának megadásakor továbbra is használ 

modális kifejezést. (Ez a megállapítás érvényes az ersatzrealizmus egyéb változataira is.) Így 

tehát az aktuális létezők teljes ersatzrealista leírásában helyet kell kapniuk a lehetséges, 

lehetetlen, szükségszerű, kontingens kifejezéseknek. Az viszont nehezen képzelhető el, hogy a 

teljes fizikai elmélet szótárának is kiküszöbölhetetlen elemei lesznek e kifejezések. Úgy tűnik 

tehát, hogy ha az ersatzrealizmust fogadjuk el a modalitások helyes elméletének, akkor a 

modális tulajdonságokat nem fizikai tulajdonságoknak kell tekintenünk. 

                                                 
71 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy többen amellett érvelnek, hogy – a látszat ellenére – ez mégsem így van, 
például: Shalkowski 1994; Divers-Melia 2002 
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Összegezve a fentieket azt mondhatjuk, hogy a fizikalizmussal csak a modális realizmus 

genuin változata, illetve a modális antirealizmus tekinthető kompatibilis álláspontnak. 

 

3. 2. Az aktuális világ 
 

A fentebb mondottak alapján  megállapíthatjuk, hogy fizikalista világkép alatt az aktuális 

világról alkotott képet kell értenünk. Azonban a tézisnek, miszerint az aktuális világban 

minden létező fizikai természetű, többféle értelmezése lehetséges. Ezen értelmezések a 

fizikalizmus különböző formái, melyek jelentős kérdésekben is ellentmondanak egymásnak. 

 

3. 2. 1. Problémás létezők 

 

Akár igaz a fizikalizmus, akár nem, aligha tagadhatja bárki is, hogy bizonyos entitások prima 

facie nem fizikai természetűnek tűnnek. Mit jelent, hogy valami nem fizikainak tűnik? Ez 

nyilván attól függ, hogy hogyan definiáljuk a fizikai predikátumot. Ha például a 

téridőbeliséget tekintjük a fizikaiság kritériumának, akkor a számok nem tűnnek fizikai 

létezőknek, a zsiráfok viszont igen, amennyiben viszont az elmélet alapú koncepciót fogadjuk 

el, a számok első pillantásra fizikai entitásoknak fognak tűnni – ellentétben az élőlényekkel. 

Egy nem fizikainak tűnő entitással kapcsolatosan a fizikalista alapvetően kétféle álláspontra 

helyezkedhet: vagy tagadja létezését, vagy pedig azt állítja, hogy a látszat ellenére a szóban 

forgó entitás valójában fizikai természetű.  

Önmagában a tény, hogy bizonyos entitások nem fizikai természetűnek tűnnek, 

természetesen egyáltalán nem jelent problémát a fizikalizmus számára. A legtöbb ilyen entitás 

létezését a fizikalizmus egyszerűen tagadja. Mindenfajta fizikalista metafizika legalapvetőbb 

része valamilyen fizikalista ontológia, mely összhangban van a fizikai explicite vagy 

hallgatólagosan elfogadott definíciójával. És úgy tűnik, a fizikalista ontológiák egyik legfőbb 

jellemzője éppen az egyéb ontológiákhoz viszonyított szűkösségük. A fizikalisták – attól 

függetlenül, hogy mit értenek pontosan fizikai alatt – számtalan entitástípussal kapcsolatosan 

antirealisták. Biztos, hogy nem sok fizikalista akad, aki ne tagadná például embereket 

megszálló gonosz démonok vagy a bolygókat mozgató szellemi lények létezését. Alighanem 

az efféle entitásokkal kapcsolatos antirealizmus adja a fizikalizmusnak mint világnézetnek fő 

karakterét.  
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Probléma akkor merül fel, amikor egyfelől valamely entitástípus nem tűnik fizikai 

természetűnek, másfelől létezésének tagadása sem jelent túlságosan vonzó alternatívát. Ez 

utóbbi tény általában annak köszönhető, hogy a szóban forgó típusba tartozó entitásokat – 

ellentétben a gonosz démonokkal – közvetlenül tapasztaljuk. A továbbiakban az ilyen 

entitásokat fogom problémás entitásoknak nevezni. Ha a fizikalista elméleteket aszerint 

csoportosítjuk, hogy mit mondanak valamely problémás létezőtípusról, megkapjuk a jól 

ismert taxonómiát, mely szerint az adott típusba sorolható entitásokra vonatkozó antirealista 

(vagy eliminatív), reduktív, illetve nemreduktív fizikalista elméletekről beszélhetünk. 

Azonban a fizikalista elképzeléseket vizsgálhatjuk abból a szempontból is, hogy mit állítanak 

általában a világról, sőt – tekintve, hogy a fizikalizmus elsősorban a világra vonatkozó tézis – 

ez utóbbi tűnik a fontosabb szempontnak. E szempontot szem előtt tartva az alábbiakban két 

nagy kategóriát fogok megkülönböztetni – az azonosság-fizikalizmust és a szuperveniencia-

fizikalizmust –, melyek valamelyikébe valamennyi elmélet besorolható.  

 

3. 2. 2. Azonosság-fizikalizmus 

 

A fizikalista tézis és az elmélet alapú koncepció együttesen implikálja a következő állítást: 

 

(1) Az aktuális világban minden létező eleme a teljes fizikai elmélet ontológiájának. 

 

Amennyiben pedig (1) igaz, minden bizonnyal igaz lesz a következő tézis is, mely a 

fizikalizmus nyelvfilozófiai/szemantikai következményének tekinthető: 

 

(2) Az aktuális világ (elvben) maradéktalanul leírható a teljes fizikai elmélet 

fogalomkészletével. 

 

Egy problémás entitás többek között attól lesz problémás, hogy nem fizikai fogalommal 

referálunk rá (ha valóban referálunk), ami az elmélet alapú koncepciót alapul véve 

természetesen annyit jelent, hogy a szóban forgó fogalom nem eleme a teljes fizikai elmélet 

fogalomkészletének. Nevezzük az ilyen fogalmakat problémás fogalmaknak. Ha feltételezzük, 

hogy a végső fizikai elmélet mikrofizikai elmélet lesz, minden nem mikrofizikai fogalom – 

tehát a világ leírására használt hétköznapi fogalmaink (a számok kivételével), illetve a 
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mikrofizikai szint fölötti régiók leírásával foglakozó („speciális”) tudományok fogalmainak 

legnagyobb része is – problémásnak számít e tekintetben. 

A legegyszerűbb fizikalista stratégia a problémás fogalmakat referencia nélküli 

fogalmakká nyilvánítani, azaz a problémás entitásokat eliminálni a fizikalista ontológiából. 

Az antirealista vagy eliminatív fizikalizmus72 logikailag lehetséges legszélsőségesebb 

változata tehát azt állítja, hogy kizárólag a mikrofizikai fogalmaknak van referenciája.  E tézis 

a következőképpen is megfogalmazható: 

 

(2.1) Az aktuális világ (elvben) maradéktalanul leírható a teljes fizikai elmélet 

fogalomkészletével, és a világnak ez az egyetlen igaz leírása. 

 

(2.1) implikálja az összes nem mikrofizikai tulajdonságra vonatkozó antirealizmust, illetve 

amennyiben a teljes fizikai elmélet ontológiájában mikrofizikai tulajdonságok mellett 

kizárólag elemi részecskék fognak szerepelni, a mereológiai nihilizmus szélsőséges változatát 

is, azt a tézist, mely szerint egyedül elemi részecskék léteznek, alkotórészekből álló 

partikulárék nem.73  

Persze e szélsőséges antirealizmus egyszerűsége ellenére sem túlságosan vonzó álláspont. 

A fizikalisták többsége a mikrofizika fogalomkészleténél jóval tágabbnak gondolja a 

referenciával bíró fogalmaink körét. A legkézenfekvőbb dolog, amit egy nem nyilvánvalóan 

fizikai entitással kapcsolatosan realista fizikalista tehet, hogy a szóban forgó entitásra utaló 

problémás fogalom referenciáját azonosítja valamely a mikrofizika fogalomkészletében 

szereplő fogalom vagy fogalmak referenciájával. A realista fizikalizmus e formája tehát 

azonosságelmélet. Ezen elképzelés szerint: 

 

(2.2) Az aktuális világ (elvben) maradéktalanul leírható a teljes fizikai elmélet 

fogalomkészletével, de a világnak nem ez az egyetlen igaz leírása. 

 

(2.2)-nek (2.1)-gyel szemben megvan az a nyilvánvaló előnye, hogy megengedi a 

fizikalistának, hogy realista legyen számtalan olyan entitással kapcsolatosan, melyre a végső 

                                                 
72 Az eliminatív fizikalizmus vagy eliminativizmus címkék a kortárs szóhasználatban leggyakrabban a mentális 
antirealizmust jelölik, de nem kizárólag: eliminatívnak nevezhető minden valamely létezőtípussal kapcsolatos 
antirealista elmélet. 
73 Ezt állítja például Peter Unger (Unger 1979). A nihilizmus kevésbé szélsőséges változatai élő organizmusok 
létezését nem tagadják (van Inwagen 1990; Merricks 2001), de (2.1)-gyel természetesen már ezek sem férnek 
össze. 
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fizikai elméletben biztosan nem fogunk explicit utalást találni, ugyanakkor (feltehetőleg) a 

legtöbbünk szerint létezik. 

Elvileg elképzelhető egy (2.1) és (2.2) között elhelyezkedő köztes álláspont is, mely 

szerint a problémás fogalmakról (fogalmi analízis útján) megmutatható, hogy a látszat 

ellenére nem problémás fogalmak, minthogy az ilyen fogalmakat tartalmazó állítások 

jelentésüket tekintve megegyeznek kizárólag mikrofizikai fogalmakat tartalmazó állításokkal. 

Ez esetben a fizikalizmust bizonyos kifejezéseink jelentéséről szóló szemantikai tézisnek 

kellene tekintenünk. Ez azonban azt jelentené, hogy a végső fizikai elmélet ismeretére elvileg 

hétköznapi fogalmaink, illetve a speciális tudományok fogalmainak analízise útján is szert 

tehetnénk, ami nyilvánvaló abszurdum.74 

(2.2) sokféle álláspontot takarhat, de minthogy az, hogy a fizikalista a mikrofizikai 

leíráson kívül a világnak még milyen igaz leírásait tartja lehetségesnek, szorosan összefügg 

azzal, hogy mely a (mikro)fizikától különböző tudományok tárgyát képező régiók – innentől 

speciális régiók – létezését ismeri el, erősen leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a realista 

fizikalizmusnak négy fő típusáról beszélhetünk: kémiai, biológiai, pszichológiai (mentális), 

illetve szociólógiai realizmusról. 

A következő kérdés, hogy (2.2) képviselője hogyan írja le a speciális régióknak a 

mikrofizikai régióhoz való viszonyát. E kérdésre a válasz meglehetősen egyértelmű: Az az 

állítás, hogy a világ a teljes fizikai elmélet fogalomkészletével maradéktalanul leírható, csakis 

abban az esetben lehet igaz, ha a világban nincs olyan otológiai többlet, melyre a teljes fizikai 

elmélet terminusaival nem tudunk referálni, azaz a világunk nem „a mikrofizikai régió plusz 

még valami”- ként írható le. E követelménynek pedig egyedül az azonosság reláció tesz 

eleget. Hiszen valamely E és E’ entitás csak akkor „fedi le” teljesen egymást, ha E azonos E’-

vel. Ebből pedig az következik, hogy (2.2) képviselőjének – akárhány régió létezését ismerje 

is el – mindegyik felsőbb régiót azonosnak kell tartania az alatta fekvő régió legalább egy 

részével (alrégiójával), így pedig végső soron a mikrofizikai régió legalább egy részével 

(alrégiójával). (Amennyiben valamelyik felsőbb régió nem azonos a mikrofizikai régió egy 

részével, a különbség csakis a szóban forgó felsőbb régióban lévő nem (mikro)fizikai 

ontológiai többletből származhat.) Tehát (2.2) képviselője szerint pontatlanul fogalmazunk, 

amikor a mikrofizikai régió fölötti régiókról beszélünk. Valójában egyetlen régió létezik, 

melynek bizonyos részei többféleképpen írhatók le. A rétegzettség nem a világ, hanem a 

                                                 
74 A fizikalizmus Neurath és Carnap által képviselt formái ugyan szemantikai tézisek (Neurath 1931; Carnap 
1932), de ezen elméletekben a fizikai nyelv nem a mikrofizika nyelvét jelenti. Ugyanezt mondhatjuk az elme 
természetére vonatkozó logikai behaviorista és analitikus funkcionalista elképzelésekről is, melyek a mentális 
kifejezések jelentését fizikai kifejezések jelentésével azonosítják. 
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nyelvünk/fogalmi készletünk tulajdonsága. A mikrofizikai leírástól különböző leírásokra 

pusztán megismerő képességünk korlátozott volta miatt van szükség.  

Csakis akkor lehet tehát igaz (2.2), ha igaz, hogy: 

 

(3) Az aktuális világban minden létező azonos valamilyen a teljes fizikai elmélet 

ontológiájában szereplő létezővel vagy létezőkkel. 

 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy (3)-at (2.1) képviselőjének ugyanúgy el kell 

fogadnia, mint (2.2) képviselőjének, tekintve, hogy (3) triviálisan következik már (1)-ből is. 

És természetesen (2.2) képviselőjére is áll, hogy minden nem fizikai fogalmat (elvben) 

eliminálhatónak tekint a világ teljes leírásából, hiszen szerinte sincs olyan létező, melyre 

valamilyen fizikai fogalommal vagy fogalmakkal nem tudunk referálni. A továbbiakban a 

fizikalista tézis (3) által kifejezett minden változatát azonosság-fizikalizmusnak  fogom 

nevezni. 

Ahogy már korábban – a példányfizikalizmus terminus kapcsán – említettük, azonosságon 

e kontextusban nem példányazonosságot kell értenünk. A fizikalista tézis persze implikálja, 

hogy az aktuális világban minden partikuláré fizikai partikuláré, de ezenfelül az is logikai 

következménye – minthogy a tulajdonságok is létezők –, hogy világunkban minden 

tulajdonság fizikai tulajdonság. 

Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a példányazonosság-állítások tulajdonképpen nem 

is nevezhetők minden esetben szigorú értelemben véve azonosságállításoknak. A Metafizika 

szerzője azonos Nagy Sándor nevelőjével állítást például tekinthetjük úgy, hogy elsősorban 

nem egy partikuláréról, hanem tulajdonságokról, pontosabban két tulajdonság közt fennálló 

relációról tett állítás. Ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy a Nagy Sándor nevelőjének 

lenni és a Metafizika szerzőjének lenni tulajdonságok (az aktuális világban) együtt – azaz egy 

partikulárén – instanciálódnak. Az együtt instanciálódás pedig nyilvánvalóan nem azonosság. 

Így az ehhez hasonló példányazonosság-állításokat nem tekinthetjük a kontingensen igaz 

azonosságállítások példáinak. 

Ez utóbbi megállapítás egyébként az idézett és a hozzá hasonló állítások de re olvasatára 

is igaz. De re olvasatban A Metafizika szerzője azonos Nagy Sándor nevelőjével valóban 

azonosságállítás: így értelmezve azt jelenti, hogy az a partikuláré, mely (az aktuális világban 

történetesen) instanciálja a Nagy Sándor nevelőjének lenni tulajdonságot, azonos azzal a 

partikuláréval, mely (az aktuális világban történetesen) instanciálja a Metafizika szerzőjének 

lenni tulajdonságot. Ez esetben tényleg egy a szóban forgó tulajdonságokat instanciáló 
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partikuláréról teszünk állítást, viszont ez szükségszerűen igaz állításnak tűnik: egy partikuláré 

minden lehetséges világban (amelyben létezik) azonos önmagával, attól függetlenül, hogy mi 

éppen milyen tulajdonsága révén azonosítjuk. Kripke érvelése a merev jelölőket tartalmazó 

igaz azonosságállítások szükségszerűen igaz volta mellett értelmezhető úgy, mint annak 

demonstrálása, hogy mivel a tulajdonnevekkel nem tulajdonságaikon keresztül, hanem 

közvetlenül referálunk e nevek viselőire, az ilyen állításoknak egyedül ez utóbbi, de re 

olvasata lehetséges. 

Tehát a következő állítás az azonosság-fizikalizmus minden változatának logikai 

következménye: 

 

(4) Az aktuális világban minden tulajdonság azonos valamely fizikai tulajdonsággal vagy 

tulajdonságokkal. 

 

E tézis különböző változatait általában típusazonosság-elméletnek vagy reduktív 

fizikalizmusnak nevezik.75 A redukció fogalmának meglehetősen vitatott és többértelmű 

voltának köszönhetően azonban az utóbbi elnevezést nem mindenki pontosan ugyanebben az 

értelemben használja.76 

Mármost ha feltételezzük, hogy annak, hogy egy partikuláré fizikai természetűnek 

számítson, elégséges feltétele, hogy instanciáljon (legalább egy) fizikai tulajdonságot – ezt 

aligha tagadja bárki is –, továbbá ha azt is feltételezzük, hogy nincsenek tulajdonságok nélküli 

(„csupasz”) partikulárék – úgy gondolom, ez sem túl merész feltételezés –, akkor (3)-at 

minden további nélkül átfogalmazhatjuk a következő formára, mely az azonosság-fizikalista 

tézis  végleges megfogalmazásának tekinthető: 

 

Az aktuális világban minden tulajdonság azonos valamilyen a teljes fizikai elmélet 

ontológiájában szereplő tulajdonsággal vagy tulajdonságokkal. 

 

Fentebb függőben hagytuk a kérdést, hogy a Szükségszerű, hogy minden fizikai létező 

fizikai természetű állítás de re olvasata vajon igaz-e. Hogy az azonosság-fizikalista hogyan 

                                                 
75 Az angol nyelvű szakirodalomban használatosak még a type physicalism (típusfizikalizmus), illetve mind az 
angol mind a magyar nyelvű irodalomban a central state materialism (központi állapot materializmus) címkék is. 
Ez utóbbi elnevezés azonban – minthogy a központi idegrendszer állapotaira utal – természetesen csak 
elmefilozófiai kontextusban használható. 
76 A redukció és az azonosság reláció közti pontos viszony vizsgálatára nem szükséges kitérnünk, de annyit 
megállapíthatunk, hogy mivel az azonosítás fogalma semmiképp sem feleltethető meg egy az egyben a redukció 
fogalmának, az elnevezés valóban vitatható. 
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válaszol e kérdésre, természetesen attól függ, hogy az igaz azonosságállításokat 

szükségszerűen igaz állításoknak tekinti-e. A típusazonosság-elmélet korai képviselői77 a 

mentális tulajdonságok és a fizikai tulajdonságok kontingens azonossága mellett érveltek. 

Ennek fő oka, hogy Kripke e témában kifejtett gondolatainak szélesebb körben való ismertté 

válását megelőzően nemigen vonta kétségbe senki azt – az újkori filozófiai hagyományban 

szinte dogmának számító – tézist, hogy a nem apriori módon igazolt állítások csakis 

kontingensen lehetnek igazak. (A mentális és a neurobiológiai tulajdonságok azonossága 

pedig nyilvánvalóan nem a priori igazság). Mindenesetre az azonosság-fizikalista tézisből 

nem következik semmilyen válasz e kérdésre. Amennyiben ugyanis egy tulajdonság az 

aktuális világban azonos valamely fizikai tulajdonsággal, akkor (az aktuális világban) nincs 

benne semmilyen nem fizikai ontológiai többlet, ennyi pedig tökéletesen elég a fizikalista 

számára, minthogy a fizikalizmus az aktuális világra vonatkozó álláspont. Tehát az 

azonosság-fizikalistának  ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az azonosság reláció 

más világokban fennáll-e vagy sem a szóban forgó tulajdonságok közt. Ha az azonosságot 

valamilyen okból (például mert meggyőzték Kripke érvei) szükségszerűnek tekinti, akkor 

nyilván azt kell mondania, hogy az aktuális világ fizikai létezői minden lehetséges világban 

fizikai természetűek, amennyiben viszont nem, akkor gondolhatja éppen, hogy bizonyos, a mi 

világunkban fizikai természetű entitástípusok más világokban nem azok. 

Mindebből pedig az következik – és ez számunkra most fontosabb –, hogy az azonosság-

fizikalizmus képviselőjének nem kell azt állítania, hogy a mikrofizikai tulajdonságok 

létezése/instanciálódása szükségszerűvé teszi a problémás tulajdonságok 

létezését/instanciálódását. (A továbbiakban – az egyszerűbb fogalmazás kedvéért – felteszem, 

hogy nincsenek instanciálatlan tulajdonságok, így csak tulajdonságok létezéséről, illetve nem 

létezéséről fogok beszélni.) 

Tekintve, hogy a fizikalista tézisből következik az azonosság-fizikalista tézis, nyugodtan 

leszögezhetjük, hogy a fizikalizmus egyetlen tarthatónak tűnő formája az azonosság-

fizikalizmus. Ez tulajdonképpen annyira triviális megállapítás, hogy kár is lett volna ennyi 

szót vesztegetni a kérdés boncolgatására, ha az azonosság-fizikalizmust a kortárs fizikalisták 

nagy része nem utasítaná el. 

                                                 
77 Például: Place 1956; Smart 1959; Lewis 1966; Armstrong 1968 
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3. 2. 3. Szuperveniencia-fizikalizmus 

 

Nyilvánvaló, hogy ha egy problémás tulajdonság valamely mikrofizikai tulajdonsággal 

azonos, akkor (az aktuális világban) egy partikuláré akkor és csak akkor instanciálja, ha 

instanciálja az adott mikrofizikai tulajdonságot is.  Hadd éljek most én is az elcsépelt 

példával: ha a fájdalom azonos a C-rostok tüzelésével78, akkor egyetlen olyan élőlény sem 

érez fájdalmat, melynek nincsenek C-rostjai – ami (sokak szerint) nehezen hihető konklúzió. 

Ez a többszörös megvalósíthatóság (multiple realizability) problémája, mely természetesen 

nem csak a mentális tulajdonságok esetében merül fel, hanem a mikrofizikai szint fölötti 

régiókban általános problémát jelent.79 E problémára javasolt megoldásként jelent meg a ma 

mainstream álláspontnak számító, leggyakrabban nemreduktív fizikalizmusnak nevezett 

elképzelés, melyre én – a redukció fogalmát kerülendő – inkább a szintén bevett 

szuperveniencia-fizikalizmus terminust fogom használni. (Persze e kifejezés is félrevezető 

annyiban, hogy az azonosság reláció a szuperveniencia reláció egy speciális esete, azonban 

szuperveniencia-fizikalizmuson jelen írásban kizárólag az azonosság-fizikalizmust tagadó 

álláspontokat értek.) 

Fentebb – már többször is – megállapítottuk, hogy egy fizikalista bármely entitással 

kapcsolatosan két dolgot mondhat: a szóban forgó entitás vagy fizikai természetű, vagy nem 

létezik. Annak ellenére, hogy e megállapítás triviálisan igaz, a szuperveniencia-fizikalizmus 

képviselője mégis arra tesz kísérletet, hogy egy harmadik variációval álljon elő: Egyfelől 

tagadja, hogy a fájdalmat érezni tulajdonság azonos lenne a tüzelő C-rostokkal rendelkezni 

tulajdonsággal, tehát tagadja az azonosság-fizikalista tézist. Így a fájdalmat szerinte más 

mikrofizikai tulajdonságok instanciálódása is megvalósíthatja. (Ez pedig azt jelenti, hogy a 

legkülönfélébb fizikai felépítésű lényeknek lehet fájdalomérzete, tehát a többszörös 

megvalósíthatóság lehetősége nem jelent problémát.) Másfelől viszont azt állítja, hogy 

álláspontja ennek ellenére mégsem tulajdonságdualizmus. 

                                                 
78 Bár a C-rostok tüzelése kifejezés aligha fog szerepelni a végső fizikai elmélet szótárában (arról nem is 
beszélve, hogy tudjuk, a fájdalom neurofiziológiai korrelátuma nem azonosítható a C-rostok tüzelésével), a 
kifejezést az egyszerűbb tárgyalás kedvéért most definiálhatjuk úgy, mint bármi, ami a fájdalomérzet 
mikrofizikai korrelátuma. 
79 Bővebben lásd: Putnam 1967/1991, p. 201.; Fodor 1975, pp. 9-26. Később többen is felhívták arra a figyelmet, 
hogy a többszörös megvalósíthatóság problémája fajokon sőt egyedeken belül is megjelenik. Például: Horgan 
1993a, p. 308. 
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E ponton szükséges egy terminológiai kitérőt tennünk. A tulajdonságdualizmus terminus 

két értelemben használatos. A tágabb értelemben vett tulajdonságdualizmus szerint 

tulajdonságdualista minden olyan elmélet, mely azt állítja, hogy az aktuális világban léteznek 

nem fizikai tulajdonságok. Ebben az értelemben a szuperveniencia-fizikalizmus természetesen 

mindenképpen tulajdonságdualizmusnak számít, hiszen ha egyszer a fájdalom nem azonos 

egyetlen fizikai tulajdonsággal sem, akkor – akárhogy is csűrjük-csavarjuk a dolgot – nem 

fizikai tulajdonság. Létezik azonban a terminusnak egy szűkebb jelentése is. E szűkebb 

értelemben vett tulajdonságdualizmus szerint az aktuális világban léteznek olyan 

tulajdonságok, melyek nem egyszerűen csak nem elemei a teljes fizikai elmélet 

ontológiájának, hanem alapvetően különböznek a végső elmélet ontológiájában szereplő 

tulajdonságoktól, ezt gyakran úgy szokás megfogalmazni, hogy azok „felett” (over and above) 

léteznek.80 Jelen írásban tulajdonságdualizmuson mindig ez utóbbi elméletet értem, és ez az, 

amelytől a szuperveniencia-fizikalista megkülönbözteti a maga álláspontját. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szuperveniencia-fizikalista tagadja, hogy az aktuális világ 

maradéktalanul leírható a teljes fizikai elmélet fogalmi készletével – tehát (2) különböző 

formáit. Azért nem adható ilyen leírás, mert a speciális régiókhoz tartozó tulajdonságok 

némelyikében van némi ontológiai többlet a végső elmélet ontológiájában szereplő 

tulajdonságokhoz képest. Ez a többlet azonban szerinte olyan csekély, hogy ettől azok még 

„alapvetően”, „végső soron” fizikai tulajdonságoknak tekintendők. 

A fizikalizmus e formája szerint tehát a világ valóban rétegzett, a speciális régiók 

különböző leírásaira (azaz a különböző tudományokra/fogalmi szintekre) nem pusztán 

megismerő képességünk korlátozott volta, hanem a világnak az emberi elmétől független 

struktúrája miatt van szükség. E rétegzettség abból adódik, hogy a speciális régiókban vannak 

olyan entitások, melyek nem találhatók meg alsóbb szinteken (azaz nem azonosak semmilyen 

alsóbb szintekhez tartozó létezővel). 

Miért nem különbözik ennek ellenére a fájdalmat érezni tulajdonság alapvetően a fizikai 

tulajdonságoktól? A szuperveniencia-fizikalista válasza e kérdésre, hogy azért, mert létezése 

teljes mértékben fizikai tulajdonságok létezésétől függ. További kérdés persze, hogy pontosan 

mit értsünk e kontextusban teljes mértékben való függés alatt. A különböző szuperveniencia-

fizikalista elméletek – értelemszerűen – a szupervenienciát vagy annak valamely alesetét 

(realizáció, konstitúció, kompozíció) tekintik megfelelő relációnak. Nagyvonalakban: 

                                                 
80 Gyakran találkozhatunk azzal az állítással, hogy a tulajdonságdualizmus ez utóbbi, erősebb formája szerint a 
fenomenális tulajdonságok emergens tulajdonságok. Minthogy az emergencia meglehetősen homályos fogalom, 
szándékosan kerülöm a használatát. 
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valamely A tulajdonsághalmaz akkor és csak akkor szuperveniál B tulajdonsághalmazon, ha 

nem lehetséges, hogy két partikuláré, melyek instanciálják A elemeit, anélkül különbözzenek 

A-hoz tartozó tulajdonságaik tekintetében, hogy nem különböznek B-hez tartozó 

tulajdonságaik tekintetében. Ha a mentális tulajdonságok fizikai tulajdonságokon 

szuperveniálnak, nem lehetséges, hogy két ugyanolyan fizikai tulajdonságokat instanciáló 

lény különböző mentális tulajdonságokat instanciáljon. Fordítva azonban ez nem áll, 

minthogy a szuperveniencia nem feltétlenül szimmetrikus reláció: két ugyanolyan mentális 

tulajdonságokat instanciáló lény instanciálhat különböző fizikai tulajdonságokat – pont ezért 

nem jelent gondot a szuperveniencia-fizikalista számára a többszörös megvalósíthatóság. Úgy 

tűnik azonban, hogy a szuperveniencia önmagában nem jelent eléggé szoros függést81 

(valójában már első pillantásra sem több, mint a két tulajdonsághalmaz elemeinek egy 

speciális korrelációja), a szuperveniencia-fizikalizmus képviselőinek ezért valamilyen erősebb 

relációt kell keresniük – erre jelöltek a szuperveniencia fentebb említett speciális fajtái. 

Szerencsére e relációt nekünk most nem kell pontosan meghatároznunk, azt viszont meg 

kell vizsgálnunk, hogy mi az, amit a szuperveniencia-fizikalistának minimálisan állítania kell 

a mikrofizikai és speciális régiókhoz tartozó tulajdonságok viszonyáról ahhoz, hogy elmélete 

még fizikalista és ne tulajdonságdualista elméletnek számítson. Mindenesetre annyit rögtön 

leszögezhetünk, hogy ha egyszer elismeri, hogy bizonyos tulajdonságok nem azonosak fizikai 

tulajdonságokkal, akkor valamilyen nagyon nyomós érvet kell felhoznia a mellett, hogy 

álláspontja ennek ellenére nem tulajdonságdualizmus. 

A fájdalmat érezni tulajdonság csak akkor nevezhető „alapvetően” fizikai 

tulajdonságnak, azaz csak akkor nincs benne a mikrofizikai entitásokhoz képest valamilyen 

jelentős ontológiai többlet, ha megjelenésével nem jelenik meg valami ontológiailag 

radikálisan új dolog a világban. Hogy mikor teljesül e feltétel, azt Kripke – kissé átalakított – 

gondolatkísérletét82 segítségül híva láthatjuk be a legkönnyebben: Abban az esetben, ha 

Istennek elég megteremtenie a fájdalomnak azt a „részét”, mely leírható a végső elmélet 

(mikrofizikai) fogalmaival – azaz a fájdalom aktuális világbeli mikrofizikai korrelátumát –, és 

ekkor már nem marad egyéb dolga, amit még el kell végeznie, hogy megteremtse fájdalmat, 

mivel az a mikrofizikai régió megjelenésével valahogy „automatikusan kiadódik”. 

Azt, hogy egy létező mikrofizikai entitásokból „automatikusan kiadódik” szabatosabban 

úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a szóban forgó létező létezését mikrofizikai tények fennállása 

szükségszerűvé teszi. Intuíciónk szerint a fájdalom megjelenésével csak akkor nem jelenik 

                                                 
81 Lásd például: Horgan 1993b 
82 Kripke 1972/2007 
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meg valami ontológiailag radikálisan új dolog a világban, ha Isten nem teheti meg, hogy 

megteremt minden releváns mikrofizikai tényt (mondjuk egy olyan partikulárét, mely releváns 

fizikai feltételek fennállása mellett instanciálja a tüzelő C-rostokkal rendelkezni tulajdonságot) 

ugyanakkor nem teremti meg a fájdalomérzetet. Mivel pedig a gondolatkísérletben szereplő 

Isten a természeti törvények felett áll, úgy tűnik, intuíciónk ezzel azt mondatja velünk, hogy a 

szóban forgó szükségszerűség a természeti szükségszerűségnél erősebb, metafizikai 

szükségszerűség kell, hogy legyen. Tehát a szuperveniencia-fizikalizmus által megkövetelt 

függés csak akkor lehet elég szoros, ha igaz a következő állítás: az aktuális világnak a teljes 

fizikai elmélet fogalmaival leírható tényeinek fennállása metafizikailag szükségszerűvé teszi 

az aktuális világ minden tényének fennállását. Másként: ha a szuperveniencia-fizikalizmus az 

aktuális világban igaz, akkor minden olyan metafizikailag lehetséges világ, mely az aktuális 

világ tökéletes fizikai másolata, és nem fizikai szubsztanciát/partikulárét nem tartalmaz, 

minden vonatkozásban az aktuális világ tökéletes másolata.83 

Az eddig elmondottakat figyelembe véve a szuperveniencia-fizikalizmus alapvető 

állítását  a következőképpen is megfogalmazhatjuk: 

 

Az aktuális világban minden tulajdonságra igaz, hogy vagy azonos valamilyen a teljes 

fizikai elmélet ontológiájában szereplő tulajdonsággal, vagy valamely a teljes fizikai 

elmélet ontológiájában szereplő tulajdonság vagy tulajdonsághalmaz létezése 

metafizikailag szükségszerűvé teszi létezését. 

 

A tulajdonságdualista szerint a C-rostok tüzelése ugyan nomologikusan szükségszerűvé 

teszi a fájdalom megjelenését, azonban ez a fajta szükségszerűség nem elegendő ahhoz, hogy 

a fájdalmat fizikai létezőnek tekintsük. Szerinte a fájdalomban van valami, a fizika 

fogalomkészletével leírható létezőkön túli, azokhoz képest radikálisan új összetevő – amit ha 

Isten teremtette a világot, az összes fizikai tény mellett külön meg kellett teremtenie. Pontosan 

azért kell a szuperveniencia-fizikalistának a nomologikus szükségszerűségnél erősebb 

metafizikai szükségszerűséggel operálnia, hogy kizárja ilyen összetevő létezését. (Tehát ha a 

nomologikus szükségszerűséget és a metafizikai szükségszerűséget valamilyen okból nem 

tartjuk elkülöníthetőnek, akkor a szuperveniencia-fizikalizmust és a tulajdonságdualizmust 

                                                 
83 E tétel hasonló megfogalmazásait lásd például: Jackson 1993; Chalmers 1996, pp. 38-40. (Egy lehetséges 
világ akkor tökéletes fizikai másolata az aktuális világnak, ha minden fizikai tényt tartalmaz, melyet az aktuális 
világ tartalmaz, és olyan fizikai tény nem tartalmaz, melyet az aktuális világ nem tartalmaz. Továbbá egy 
lehetséges világ akkor tökéletes másolata az aktuális világnak, ha minden tényt tartalmaz, melyet az aktuális 
világ tartalmaz, és nem tartalmaz olyan tényt, melyet az aktuális világ nem tartalmaz.) 
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sem tekinthetjük különböző álláspontoknak.) E tekintetben a szuperveniencia-fizikalizmus 

jelentősen különbözik az azonosság-fizikalizmustól, hiszen képviselőjének – ellentétben az 

azonosság-fizikalista tézis képviselőjével – azt kell állítania, hogy a mikrofizikai 

tulajdonságok létezése metafizikailag szükségszerűvé teszi a problémás tulajdonságok 

létezését. 

Úgy tűnik, hogy a szuperveniencia-fizikalista tézisből sem következik, hogy a 

Szükségszerű, hogy minden fizikai létező fizikai természetű állítás de re olvasata igaz, hiszen 

semmi nem zárja ki, hogy az aktuális világban fizikai tulajdonságokon szuperveniáló 

tulajdonságok más világokban nem fizikai (mondjuk valamilyen elemibb mentális) 

tulajdonságokon szuperveniáljanak. Sőt, amennyiben igaz az a fentebbi megállapításunk, 

hogy a szuperveniencia reláció önmagában csak adott tulajdonsághalmazok közötti speciális 

korreláció, akkor akár az is lehetséges, hogy valamely tulajdonság, mely az aktuális világban 

szuperveniens tulajdonság, más világokban nem az. (Az azonban már egyáltalán nem 

nyilvánvaló, hogy ez utóbbi állítás igaz az aktuális világban más tulajdonságok által realizált, 

konstituált stb. tulajdonságokra is.) 

 

3. 3. Az elme és a fizikalizmus 
 

3. 3. 1. Az elme fogalma 

 

Annak, hogy egy lénynek elméje legyen mindenképpen szükséges feltétele, hogy legyenek 

mentális állapotai. Bármilyen ontológiai kategóriába soroljuk is az állapotokat, minthogy a 

mentális – a fizikaihoz hasonlóan – magasabbrendű predikátum, e feltétel csak akkor teljesül, 

ha a szóban forgó állapotok instanciálnak valamilyen mentális tulajdonságot.84 

Az elmét tekinthetjük mentális partikulárénak, ez esetben lehet például a mentális 

tulajdonságok hordozója, vagy mentális tulajdonságokat (is) tartalmazó tulajdonságnyaláb – 

attól függően, hogy milyen elméletet vallunk a partikulárék ontológiai szerkezetéről általában. 

E tulajdonsághordozó vagy tulajdonságnyaláb lehet az egész test vagy annak egy része 

                                                 
84 Olykor szokás különbséget tenni mentális állapotok és mentális események közt. E felosztás szerint mentális 
esemény minden olyan mentális jelenség, melyet tudatosan átélünk, például egy fájdalomérzet, vagy amikor 
éppen arra gondolok, hogy a Bajkál-tó a Föld legmélyebb tava; ezzel szemben a mentális állapotok olyan 
mentális jelenségek, melyek nem minden pillanatban tudatosak, például azzal a hittel, hogy a Bajkál-tó a Föld 
legmélyebb tava, akkor is rendelkezem, amikor éppen nem gondolok e tényre. Én  a mentális állapot kifejezést 
mindenfajta mentális jelenségre használom. Egyébként sokak szerint az állapotok az események egy típusának 
tekinthetők (Ryle 1949; Vendler 1957). 
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(például az agy), de lehet éppen a testtel oksági kapcsolatban álló nem fizikai természetű 

mentális szubsztancia is. Azonban a kortárs filozófusok többsége az elmét nem 

partikulárénak, hanem inkább egy több elemből álló régiónak tekinti. Hasonlóan a hashoz, 

mely nem egy konkrét szerv, hanem a test bizonyos részén elhelyezkedő szervek gyűjtőneve, 

az elme terminus leginkább a mentális tulajdonságok összefoglaló megnevezéseként 

használatos.85 Így az elme helyett talán szerencsésebb a mentális régió elnevezés.  

Az arra vonatkozó fontosabb elképzeléseket, hogy mi az az egy vagy néhány 

megkülönböztető jegy, mely kizárólag a mentális régió elemeire jellemző, két csoportra 

oszthatjuk: metafizikai, illetve episztemológiai koncepciókra.  

A metafizikai koncepció képviselői szerint megadhatók olyan metafizikai kritériumok, 

melyek alapján valamely M állapot mentális állapotnak számít. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 

M-et valamilyen intrinzikus tulajdonsága vagy tulajdonságai alapján soroljuk a mentális régió 

elemei közé. Ezen elképzelések az intencionalitás és/vagy a fenomenális tudatosság fogalmára 

építenek. 

Valamely állapot akkor intencionális, ha irányul valamire vagy reprezentál valamit. 

Tipikus intencionális mentális állapotok a propozicionális attitűdök, azaz az olyan mentális 

állapotok, melyek tárgya egy kijelentő mondattal kifejezhető propozíció (ilyenek a hitek, 

vágyak stb.). Ha valamely S személy hiszi, hogy a Bajkál-tó a Föld legmélyebb tava, akkor 

hite a Bajkál-tóra irányul (vagy esetleg arra a tényre, mely igazzá teszi A Bajkál-tó a Föld 

legmélyebb tava propozíciót).  

Egy adott M állapot akkor fenomenálisan tudatos, ha igaz egy a Van olyan valami, mint 

M-et átélni formájú kijelentés. Ilyen mentális állapotok például a testi érzetek: van olyan 

valami, mint mondjuk egy tűszúrás okozta fájdalmat érezni.  

Az ortodox elképzelés szerint a mentális régió három részre tagolható: léteznek 

intencionális és nem fenomenálisan tudatos, fenomenálisan tudatos és nem intencionális, 

valamint intencionális és fenomenálisan tudatos mentális állapotok. Ezek szerint tehát egy 

entitás akkor és csak akkor mentális, ha intencionális és/vagy fenomenálisan tudatos.86 

                                                 
85 Ez az egyik legfontosabb különbség az elme és a hozzá szorosan kapcsolódó személy fogalma között: a 
személyeket egyértelműen partikuláréknak és nem régióknak tekintjük. Továbbá ugyanezt mondhatjuk az elme 
fogalmához szintén szorosan kötődő lélek fogalmáról. Bár a lélek kifejezést gyakran filozófiai kontextusban is az 
elme szinonimájaként használják (test-lélek probléma), a lélek is egyértelműen valamilyen partikuláréra utaló 
kifejezésnek tűnik. 
86 Újabban két irányból támadják e nézetet: egyesek szerint minden mentális állapot intencionális, azaz a 
mentális megkülönböztető jegye az intencionalitás (Például: Dretske 1995; Tye 1995; Crane 1998; Byrne 2001), 
míg mások szerint minden mentális állapot fenomenálisan tudatos, így a mentális megkülönböztető jegye a 
fenomenális tudatosság (Pélául: Strawson 1994; Horgan-Tienson 2002; Pitt 2004). 
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Az episztemológiai koncepció szerint valamely M állapot akkor és csak akkor mentális, 

ha egy S személy (vagy bármilyen lény), mely M állapotban van, valamilyen olyan speciális 

módon fér hozzá M-hez, ahogyan más nem férhet hozzá. Saját mentális állapotaink 

megismerésének e speciális módja az introspekció (vagy reflexió). E nézet hívei szerint tehát 

a mentális entitások megkülönböztető jegye a privilegizált hozzáférés.87 

Mint korábban már említettük, e vitákban általában az a kiindulópont, hogy intuitíve 

tudjuk, hogy mi számít mentálisnak, és mi nem, tehát a mentális entitások listáját illetően 

(jelenleg) nagyrészt konszenzus uralkodik. A különböző álláspontok abban térnek el, hogy e 

lista elemeiben mi a közös. Így az, hogy a fentiek közül melyik definíciót fogadjuk el, – első 

közelítésben legalábbis – nem befolyásolja, hogy valamely E entitást mentálisnak tartunk-e, 

vagy sem. 

 

3. 3. 2. Fenomenális tulajdonságok 

 

A kortárs analitikus filozófiában legtöbbet tárgyalt dualista érvek: a zombi érv (mely a 

modális érv egy változata), a magyarázati szakadék érv és a tudás érv. Ezen érveknek van 

legalább három szembeötlő közös jellemzője: Az első, hogy tulajdonságdualizmus melletti 

érvek, a dualista filozófusok döntő többsége elutasítja – de legalábbis nem tartja 

igazolhatónak – nem fizikai természetű mentális szubsztanciák (partikulárék) létezését. A 

második, hogy a szóban forgó érvek csak a fenomenális tulajdonságok nem fizikai voltát 

kívánják bizonyítani, tehát a kortárs dualizmus még csak nem is a mentális tulajdonságok 

összességére vonatkozó tulajdonságdualizmus.88 A harmadik pedig, hogy mindegyik érv 

episztemológiai premisszákból kiindulva kívánja cáfolni a fizikalizmust. Konkrétabban ez azt 

jelenti, hogy mindhárom érv arra a tézisre épül, hogy a világ teljes fizikai leírásának 

ismeretében sem tudjuk kidedukálni fenomenális tények fennállását. Nevezhetjük ezt 

dedukálhatatlansági tézisnek. 

Mint az előző fejezetben már említettük, annak, hogy a fő dualista érvek a fenomenális 

tulajdonságok nem fizikai volta mellett szóló érvek, minden bizonnyal az az oka, hogy e 

tulajdonságok – és instanciáik – az általunk ismert (fizikai) világ minden entitásától 

radikálisan különböző létezőknek tűnnek. Önmagában e tényből persze még nem következik, 

hogy valóban különböznek minden más fizikai létezőtől, az meg pláne nem, hogy nem fizikai 

                                                 
87 Lásd például: Farkas 2008 
88 Természetesen ez utóbbi megállapítás nem igaz, ha az összes mentális tulajdonságot fenomenális 
tulajdonságnak tekintjük 
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létezők, de annyit talán elfogadhatunk, hogy a bizonyítás terhe a fizikalista vállát nyomja, 

azaz neki kell igazolnia a fenomenális tulajdonságok fizikai voltát. 

Természetesen a fizikalista elvileg tagadhatja is fenomenális tulajdonságok létezését, 

azonban e szélsőséges álláspontnak még a nem igazán népes mentális antirealista táboron 

belül sem túl sok híve akad.89 Én a továbbiakban mindenesetre feltételezem, hogy léteznek 

fenomenális karakterrel rendelkező mentális állapotok. 

A kortárs vitákban a mentális állapotok fizikai természete mellett szóló legjelentősebb 

érvek a fizikai világ oksági/magyarázati zártságára épülnek. E gondolatmenetek lényege: ha 

tartani akarjuk a fizikai világ oksági/magyarázati zártságának tézisét, és el akarjuk kerülni az 

epifenomenalizmust (azaz azt a tézist, mely szerint a mentális entitások nem hatnak a fizikai 

világra, így például a legkülönfélébb cselekedeteinknek sem lehetnek okai/magyarázatai), 

akkor a mentális entitásokat fizikai entitásoknak kell tekintenünk.90 E sémát követve a 

fenomenális tulajdonságok fizikai voltát bizonyítandó a következő érvet – a továbbiakban 

fizikalista érv – fogalmazhatjuk meg: 

 

(F1) Minden fizikai eseménynek van önmagában elégséges fizikai oka. 

(F2) A fenomenális tulajdonságok fizikai eseményeket okoznak.91 

(F3) A fizikai események nem túldetermináltak nem fizikai entitások által (azaz 

nincs önmagában elégséges fizikai okuk mellett önmagában elégséges nem 

fizikai okuk is). 

 Tehát: A fenomenális tulajdonságok fizikai természetűek. 

 

Az érv, bár deduktíve érvényes, a fenomenális tulajdonságok fizikai természetének tézisét 

végső soron csak mint empirikus hipotézist támasztja alá. (F1) és (F3) – melyek igazolását 

már áttekintettük az előző fejezetben – nyilvánvalóan nem a priori igazság, azt az 

introspekción alapuló meggyőződésünket pedig, hogy a fenomenális tulajdonságok fizikai 

eseményeket okoznak, egy epifenomenalista minden további nélkül tekintheti egy 

                                                 
89 De azért akad néhány, például: Rey 1983, 1988; Dennett 1988/1997; Hardcastle 1999. Ugyanakkor – ahogy 
látom – ezen álláspontok többsége sem élmények létezését tagadja, hanem inkább azt állítja, hogy fenomenális 
fogalmaink nem adekvátak (fenomenálisan) tudatos élményeink leírására, élményeink, melyekre referálni 
kívánunk e fogalmakkal, nem hordozzák azokat a tulajdonságokat, melyeket e fogalmak implikálnak, azaz az 
antirealizmus e változatának képviselői szerint (legalábbis bizonyos) fenomenális fogalmainknak nincs 
referenciája. A mentális realizmus-antirealizmus vitáról lásd például: Márton-Tőzsér 2013 
90 Erről bővebben például: Tőzsér 2008 
91 Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért érdemes így fogalmazni, egyébként precízen – amennyiben elfogadjuk, 
hogy az oksági viszonyok relátumai események – a következőképpen kellene megfogalmaznunk (F2)-t: A 
fenomenális tulajdonságokat instanciáló események fenomenális tulajdonságaik folytán fizikai eseményeket 
okoznak. 
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permanensen fennálló illúzióból fakadó tévedésnek – legalábbis amennyiben tud valamilyen 

konkluzív érvet hozni az epifenomenalizmus mellett.  Természetesen az érv ennek ellenére 

erős, hiszen a premisszái empirikusan jól megalapozott állítások. 

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a fizikalista érv egyedül az azonosság-fizikalizmust 

támasztja alá, a szuperveniencia-fizikalizmust nem. Ezt mutatja meg Jaegwon Kim kizárási 

érve (exclusion argument), mely ma a szuperveniencia-fizikalizmus ellen leggyakrabban citált 

érv. A gondolatmenet nagyvonalakban a következőképp foglalható össze: Vegyük például azt 

az esetet, hogy valamilyen fájdalomérzet hatására elmozdítom a karomat. Amennyiben 

szuperveniencia-fizikalizmus képviselőjének igaza van, a tüzelő C-rostokkal rendelkezni 

fizikai tulajdonság nem azonos a fájdalmat érezni fenomenális tulajdonsággal, de amikor az 

előbbit instanciálom, instanciálom az utóbbit is. Mármost, ha minden mentális állapot által 

okozott fizikai eseménynek – így a karom megmozdulásának is – van önmagában elégséges 

fizikai oka (ami jelen esetben a C-rostjaim tüzelése), akkor a fájdalmat érezni tulajdonság 

fölösleges az oksági történetben: vagy epifenomenális, vagy megjelenése túldeterminálja a 

fizikai eseményt. Viszont ha nem fölösleges, akkor a tüzelő C-rostokkal rendelkezni 

tulajdonság instanciálódása önmagában nem elégséges ok, tehát a fizikai világ okságilag nem 

zárt.92 

E helyütt elég annyit megállapítanunk, hogy a kizárási érv alapja az az egyszerű tény, 

hogy a fizikalista érv premisszáiból valóban következik a fenomenális és a fizikai 

tulajdonságok azonossága, így ha elvetjük az azonosság-fizikalista tézist, akkor el kell 

vetnünk valamelyik premisszát is. Tehát egy az azonosság-fizikalizmust tagadó fizikalista 

fizikalizmusa igazolásaként aligha hivatkozhat a fizikalista érvre. Továbbá – és ezt nem árt 

még egyszer hangsúlyozni – ha egyszer elismeri, hogy a fenomenális tulajdonságok nem 

azonosak fizikai tulajdonságokkal, akkor valamilyen nagyon nyomós érvet kell felhoznia a 

mellett is, hogy álláspontja nem tulajdonságdualizmus. Ez pedig – mint láttuk – a mellett az 

állítás melletti érv kell, hogy legyen, hogy a fenomenális tulajdonságokkal az aktuális 

világban korreláló fizikai tulajdonságok létezése metafizikailag szükségszerűvé teszi a 

fenomenális tulajdonságok létezését. 

A továbbiakban főként a dedukálhatatlansági tézisre fókuszálva megvizsgálom a zombi 

érvet és a magyarázati szakadék érvet, és megkísérlem megmutatni, hogy e két érv csak a 

szuperveniencia-fizikalizmus képviselőjének jelent komoly  problémát – az ő számára viszont 

                                                 
92 Erről bővebben lásd például: Kim 1989/1993; 2003; 2005 
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valóban komoly problémát jelent –, ezt követően pedig a tudás érvet részletesen elemezve a 

mellett érvelek, hogy az érv hibás, így nem cáfolja a fizikalizmus egyetlen formáját sem. 

 

3. 3. 3. Zombi érv 

 

A modális érv93 különböző változatainak közös logikai szerkezete a következőképpen is 

felírható: 

 

(M1) Ha a fizikalizmus igaz, akkor nem lehetséges, hogy p. 

(M2) Lehetséges, hogy p. 

Tehát: A fizikalizmus nem igaz. 

 

(M2)-t a következő sémát követve szokás igazolni: 

 

(M3) Elgondolható, hogy p. 

(M4) Ha elgondolható, hogy p, akkor lehetséges, hogy p. 

Tehát: Lehetséges, hogy p. 

 

Az, hogy p helyén milyen állítás áll, alapvetően két dologtól függ: az egyik, hogy a 

dualista szubsztancia- vagy tulajdonságdualizmust akar-e bizonyítani, a másik, hogy 

elsősorban az azonosság-fizikalizmus, vagy pedig a szuperveniencia-fizikalizmus ellen 

fogalmazza-e meg az érvet. 

p helyét például kitölthetjük a következő állítással: egy fenomenális állapotokat átélő 

emberi lény által instanciált fenomenális tulajdonságokat egy releváns szempontból eltérő 

fizikai felépítésű (vagy akár fizikai testtel egyáltalán nem rendelkező) lény instanciálja; és 

hogy egy fenomenális állapotokat átélő emberi lény tökéletes fizikai hasonmása (egyéb 

releváns fizikai feltételek fennállása mellett) nem instanciál fenomenális tulajdonságokat. 

Ekkor, minthogy ezen állítást implikálja az a tézis, hogy a fenomenális tulajdonságok 

azonosak fizikai tulajdonságokkal, a következő érvet fogalmazhatjuk meg: 

 

                                                 
93 A test-elme dualizmus melletti modális érv első változatainak megfogalmazása Descartes nevéhez fűződik. 
(Lásd például: Descartes 1641/1994, p. 96. Descartes ezen érvének egy rekonstrukciója: Wilson 1991.) 
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• Ha a fenomenális tulajdonságok (aktuálisan) azonosak fizikai tulajdonságokkal, 

akkor nem lehetséges, hogy ne legyenek azonosak fizikai tulajdonságokkal. 

• Lehetséges, hogy a fenomenális tulajdonságok ne legyenek azonosak fizikai 

tulajdonságokkal. 

Tehát: A fenomenális tulajdonságok (aktuálisan) nem azonosak fizikai 

tulajdonságokkal. 

 

Az első premisszát igazolhatjuk mondjuk úgy, hogy mind a fenomenális tulajdonságokat, 

mind az azokkal korreláló fizikai tulajdonságokat természeti fajtáknak tekintjük, a természeti 

fajtaneveket pedig merev jelölőknek. 

A második premissza igazolása: 

 

• Elgondolható, hogy a fenomenális tulajdonságok nem azonosak fizikai 

tulajdonságokkal. 

• Ha elgondolható, hogy a fenomenális tulajdonságok nem azonosak fizikai 

tulajdonságokkal, akkor lehetséges, hogy a fenomenális tulajdonságok ne 

legyenek azonosak fizikai tulajdonságokkal. 

Tehát: Lehetséges, hogy a fenomenális tulajdonságok ne legyenek azonosak fizikai 

tulajdonságokkal. 

 

Ez utóbbi következtetés első premisszájának igazolása természetesen az, hogy 

elgondolhatók olyan szituációk, melyeket a fentebbi állítás ír le, mellyel p helyét kitöltöttük.  

Körülbelül így rekonstruálható Kripke modális érve.94 Azzal, hogy Kripke meglehetősen 

erős érveket hozott fel a merev jelölőket tartalmazó igaz azonosságállítások szükségszerűen 

igaz volta mellett, egyfelől „rehabilitálta” a modális érvet (ha a fenomenális és a fizikai 

tulajdonságok azonosságát kontingens azonosságnak tartjuk – ahogy a típusazonosság-elmélet 

első képviselői tették – az érv ebben a formában nyilván nem fogalmazható meg), másfelől 

viszont, minthogy szintén Kripke gondolatai nyomán kezdett közhellyé válni az a gondolat, 

hogy az elgondolhatóság és a lehetségesség szétválasztható fogalmak, úgy is fogalmazhatunk, 

hogy amit az egyik kezével adott az érvnek, azt a másikkal vissza is vette. E kérdésekre 

rögtön visszatérünk. 

                                                 
94Lásd: Kripke 1972/2007 
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A modális érv e verzióját illetően a legfontosabb megállapításunk mindenesetre most az 

kell hogy legyen, hogy még ha konkluzív is lenne, akkor is egyedül az azonosság-

fizikalizmust cáfolná, hiszen a szuperveniencia-fizikalista tézis nem implikálja a p helyére írt 

állításunkat.  

Ha azonban csak a következőt írjuk p helyére: egy fenomenális állapotokat átélő emberi 

lény tökéletes fizikai hasonmása (egyéb releváns fizikai feltételek fennállása mellett) nem 

instanciál fenomenális tulajdonságokat, akkor – legalábbis sokak szerint – egy a fizikalizmus 

mindkét formája ellen irányuló tulajdonságdualista érvet kapunk. 

Az emberi lények fenomenális tapasztalatokkal nem rendelkező pontos fizikai 

hasonmásait szokás – elmefilozófiai kontextusban – zombinak nevezni.95 Így a zombi 

fogalmát felhasználva a következő érvet kapjuk, mely minden bizonnyal a modális érv ma 

legtöbbet tárgyalt változata: 

 

(Z1) Ha a fizikalizmus igaz, akkor nem lehetséges zombik létezése. 

(Z2) Lehetséges zombik létezése. 

Tehát: A fizikalizmus nem igaz. 

 

(Z2) igazolása: 

 

(Z3) Elgondolható, hogy léteznek zombik. 

(Z4) Ha elgondolható, hogy léteznek zombik, akkor lehetséges zombik létezése. 

Tehát: Lehetséges zombik létezése. 

 

Annyit rögtön megállapíthatunk, hogy az azonosság-fizikalizmus képviselője előnyösebb 

helyzetben van a szuperveniencia-fizikalizmus képviselőjénél, mivel tagadhatja (Z1)-et, így 

pedig (Z2)-t éppen el is fogadhatja. Ugyanis – mint láttuk – az azonosság-fizikalista tézis 

önmagában csak azt a tézist implikálja, hogy a fenomenális tulajdonságok azonosak 

neurofiziológiai korrelátumaikkal, azt nem, hogy szükségszerűen azonosak. Így az azonosság-

fizikalista tézisből pusztán annyi következik, hogy aktuálisan nem léteznek zombik, az már 

nem, hogy nem is lehetségesek. 

A mentális és a fizikai tulajdonságok szükségszerűen azonos voltának tagadása két 

formában képzelhető el: egyfelől tagadhatjuk, hogy a szóban forgó tulajdonságokra referáló 

                                                 
95 A zombi fogalma ebben a kontextusban a 70-es évektől kezdett népszerűvé válni. Lásd például: Campbell 
1970; Kirk 1974 (Ez utóbbi munkában jelenik meg először a zombi terminus.)  
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predikátumok merev jelölők,96 másfelől azt is tagadhatjuk, hogy minden merev jelölőket 

tartalmazó igaz azonosságállítás szükségszerűen igaz.97 

Ezzel szemben – amint szintén láttuk – a szuperveniencia-fizikalistának azt kell állítania, 

hogy a fenomenális tulajdonságokkal korreláló fizikai tulajdonságok létezése metafizikailag 

szükségszerűvé teszi a fenomenális tulajdonságok létezését. A szuperveniencia-fizikalizmus 

tehát valóban implikálja, hogy zombik nem lehetségesek, azaz képviselőjének mindenképpen 

el kell fogadnia (Z1)-et, így pedig tagadnia kell (Z3)-at és/vagy (Z4)-et. 

A továbbiakban az érvelés kedvéért felteszem, hogy az azonosság-fizikalista szintén 

elfogadja (Z1)-et, és így értelemszerűen ő is tagadja (Z2)-t. 

 

3. 3. 4. A posteriori fizikalizmus 

 

Ha valóban elgondolható, hogy léteznek zombik – egyelőre tegyük fel, hogy ez tényleg így 

van –, akkor ez azért van, mert a zombi fogalma nem inkonzisztens, azaz a Ha egy S személy 

F-típusú fizikai állapotban van, akkor G-típusú fenomenális állapotban van formájú állítások 

nem konceptuális igazságok. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a fizikai és a fenomenális 

fogalmak között fogalmi szakadék húzódik. Ebből pedig az következik, hogy fizikai tények 

fennállásából nem tudunk érvényes módon fenomenális tények fennállására következtetni. 

Másként: nem tudjuk a priori, hogy ha egy személy (egyéb releváns fizikai tulajdonságok 

mellett) instanciálja a tüzelő C-rostokkal rendelkezni tulajdonságot, akkor instanciálja a 

fájdalmat érezni tulajdonságot is. (Ezzel szemben viszont – első pillantásra legalábbis – nem 

tűnik nyilvánvalónak, hogy a fenomenális karakterrel nem rendelkező mentális állapotokat 

reprezentáló fogalmainkat lehetetlen funkcionális vagy viselkedési diszpozíciókra referáló 

fogalmakra lebontani. Többek között ez az egyik oka annak, hogy a kortárs dualisták többsége 

nem megy tovább a fenomenális tulajdonságokra vonatkoztatott tulajdonságdualizmusnál.) 

(Z3) kapcsán megint csak azt kell mondanunk, hogy az azonosság-fizikalizmus 

képviselője előnyösebb helyzetben van a szuperveniencia-fizikalizmus képviselőjénél. 

Mégpedig azért, mert még ha szükségszerűen fennálló relációnak tekinti is a fenomenális 

tulajdonságok és fizikai korrelátumaik közötti azonosságot, akkor is mondhatja, hogy az 

azonosság-fizikalista tézis és az azonosság szükségszerűségének tézise együtt pusztán annyit 

                                                 
96 Ezen az alapon tagadja például Lewis, hogy a fájdalom szükségszerűen azonos a C-rostok tüzelésével (Lásd 
például: Lewis 1983). 
97 Az ilyen típusú kontingens azonosság lehetősége melletti egyik első (és máig a legtöbbet hivatkozott) érvelés: 
Gibbard 1975 
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implikál, hogy nem lehetséges zombi, azt viszont már nem, hogy mi nem is tudjuk elgondolni 

a létezését. Magyarán, elfogadhatja (Z3)-at, és  tagadhatja (Z4)-et. 

(Z4) egyébként a zombi érv talán legtöbbet vitatott  premisszája. Akik szerint nem igaz, 

úgy gondolják, hogy az A priori tudható, hogy p formájú állítások episztemológiai állítások, 

azaz az emberi megismerésről mondanak valamit, míg a Szükségszerű, hogy p formájú 

állítások a világról szóló metafizikai kijelentések. Így az előbbi típusba tartozókból nem lehet 

érvényesen következtetni az utóbbi típusba tartozókra. Persze erre azt lehet válaszolni, hogy e 

megállapítás önmagában nem elég ahhoz, hogy az elgondolhatóság és a lehetségesség 

fogalmának szétválaszthatóságát igazoljuk: amennyiben egy érv premisszái igazak, és a 

következtetés érvényes, akkor a szóban forgó érv konkluzív, teljesen függetlenül attól, hogy a 

premisszák vagy a konklúzió éppen mely diszciplína „fennhatósága” alá tartozik. Aki e 

fogalmak szétválaszthatósága mellett érvel, annak azt is meg kell mutatnia, hogy a (Z4) 

alapját képező következtetés valóban hibás. 

A dualista érvekre válaszként megfogalmazott fizikalista gondolatmenetek jó része ma a 

következő stratégiát követi: nem azt tagadja, hogy a fizikai és a fenomenális fogalmaink közt 

húzódó fogalmi szakadék áthidalhatatlan, hanem azt kívánja megmutatni, hogy e fogalmi 

szakadékból nem következtethetünk fizikai és fenomenális tulajdonságok közt húzódó 

ontológiai szakadék létezésére. A legegyszerűbb módja annak, hogy megmutassuk, nincs 

ilyen ontológiai szakadék, hogy a fogalmi szakadék létezésére valamilyen alternatív 

magyarázatot kínálunk. A fizikalista érvelés e módját szokás ma fenomenális fogalom 

stratégiának nevezni (erre később még bővebben is visszatérünk). 

Az azonosság-fizikalizmus képviselője tehát helyezkedhet a következő álláspontra: 

egyfelől elismeri, hogy az aktuális világ fizikai tényeinek fennállása metafizikailag 

szükségszerűvé teszi az aktuális világ minden tényének fennállását, másfelől viszont tagadja, 

hogy ebből az következik, hogy mi az aktuális világ minden fizikai tényének ismeretében a 

priori tudhatnánk az aktuális világ minden tényét. A fizikalizmusnak ezt a formáját szokás a 

posteriori fizikalizmusnak nevezni. 

A szuperveniencia-fizikalista azonban nem választhatja az a posteriori fizikalizmust! 

Ebben az esetben ugyanis hogyan tudná igazolni álláspontját? Hogyan tudná igazolni, hogy a 

fenomenális tulajdonságok fizikai korrelátumainak megjelenése metafizikailag 

szükségszerűvé teszi a fenomenális tulajdonságok megjelenését? E kérdés kapcsán csak 

megismételni tudjuk a fizikalista tézis erős változatának tárgyalása során tett 

megállapításainkat: Ha a szuperveniencia-fizikalista tézis igazolható egyáltalán, akkor csak a 

priori módon igazolható, empirikusan nyilvánvalóan nem. Senki nem észleli a x 
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szükségszerűvé teszi y-t tulajdonság egyetlen instanciáját sem, illetve senki nem járhatja be az 

összes lehetséges világot megnézni, hogy nem élnek-e valamelyikben zombik. A 

Szükségszerű, hogy p formájú állítások empirikusan elvileg igazolhatatlanok. Ezt az a tény 

sem cáfolja, hogy – amint az ma már közhelynek számít – léteznek empirikusan 

megismerhető szükségszerű igazságok. Valóban a tapasztalatból tudjuk, hogy a Hesperus 

azonos a Phosphorusszal, azt azonban, hogy ez szükségszerűen van így, csakis a priori 

tudhatjuk. Az azonosság-fizikalizmus képviselője is végső soron a tapasztalatból tudja, hogy a 

fenomenális tulajdonságok azonosak fizikai tulajdonságokkal (láttuk, a fizikalista érv 

premisszái nem a priori igazságok), azt pedig, hogy nem lehetségesek zombik, csak a priori 

módon igazolhatja –  például Kripkének az azonosság szükségszerű volta melletti a priori 

érveire hivatkozva. 

Azt kell mondanunk tehát, hogy a szuperveniencia-fizikalizmus a posteriori változata 

elvileg igazolhatatlan. Így pedig a szuperveniencia-fizikalista egyetlen lehetősége (Z3) 

tagadása. 

 

3. 3. 5. Magyarázati szakadék 

 

A fenomenális és fizikai jelenségek közti fogalmi szakadék tényéből sokan azt a 

következtetést vonják le, hogy a szóban forgó jelenségek közt magyarázati szakadék 

(explanatory gap) is tátong. A magyarázati szakadék tézis az az állítás, hogy a fizikalista 

elméletek soha nem fogják tudni megmagyarázni a fenomenális tulajdonságok létezését, 

minthogy erre elvileg nem képesek. 

A magyarázat fogalma itt nyilván azért jön be a képbe, mert ha a teljes fizika ismeretében 

is el tudjuk gondolni például azt, hogy a C-rostok tüzelése (és egyéb releváns fizikai feltételek 

fennállása) mellett hiányzik a fájdalomérzet, akkor azt kell mondanunk, hogy a fizika nem 

képes kielégítő választ adni arra a kérdésre, hogy miért pont az az opció valósul meg, amely 

megvalósul, másként: a teljes fizika ismeretének birtokában sem értjük, hogy miért vagyunk 

fájdalmat érző lények, és miért nem vagyunk inkább zombik.98 Úgy gondolom, nem 

tagadható, hogy a magyarázat fogalma valóban kötődik valamilyen módon a dedukálhatóság 

fogalmához – nyilván ez a felismerés jelenik meg a tudományos magyarázat deduktív-

                                                 
98 Lehetséges, hogy a magyarázat és a megértés fogalmának szétválasztása bizonyos elméleti keretek között 
jogos, e kontextusban azonban biztosan nem. 
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nomologikus modelljében, és nyilván ez a fő motivációja Joseph Levine-nak – a  magyarázati 

szakadék érv fő képviselőjének – is: 

 

„Ezen a ponton azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy az álláspontom feltételez valami olyasmit, mint a 
magyarázat deduktív-nomologikus értelmezése, tehát egy olyan értelmezést, ami köztudottan vitatott. Ami azt 
illeti, én valóban elfogadom, hogy a magyarázatoknak meg kell mutatniuk, hogyan következik a magyarázandó 
(explanandum) a magyarázóból (explanans). Azt gondolom, hogy a deduktív-nomologikus modell, amely a 
magyarázatot a magyarázandó és a magyarázó közti szükségszerű kapcsolat alapján elemzi, bizonyosan a helyes 
úton jár. 
 
Azonban nem vagyok elkötelezve amellett a nézet mellett, hogy minden magyarázat az „átfogó törvény” 
formáját ölti, amelyet Hempel mutatott be a magyarázatról írt klasszikus tanulmányában. Robert Cummins 
például amellett érvelt, hogy néhány magyarázat a „tulajdonságelméletek” formáját ölti, amelyekben egy 
tulajdonságfajta instanciálását más tulajdonságok instanciálására hivatkozva magyarázzák. Például egy bizonyos 
pszichológiai képességet a mögöttes fizikai-funkcionális mechanizmusokra hivatkozva magyarázhatnánk. Az 
ilyen esetekben nem egy eseményt magyarázunk meg kiinduló feltételekre hivatkozva és törvény alá vonva, 
ezért ez egyáltalán nem illik bele a hagyományos deduktív-nomologikus modellbe. 
 
Nincs problémám Cummins ellenvetésével. De még az ő példájában is – amely mögöttes mechanizmusokra 
hivatkozva magyarázza, hogyan áll fenn egy pszichológiai képesség – jelen van a szükségszerű elem, még ha 
nincs szó is a törvények alá vonásról. Ugyanis világos, hogy ha a releváns mögöttes mechanizmusokra 
hivatkozva valóban megmagyarázzuk, hogyan áll fenn a kérdéses pszichológiai képesség, akkor felfoghatatlan 
volna, hogy egyes lényekre jellemző legyen e mechanizmusok működése, és mégis hiányozzon belőlük a szóban 
forgó képesség. Ha nem így volna, ha felfoghatnánk egy olyan szituációt, amelyben egy lény rendelkezne a 
releváns mögöttes mechanizmusokkal és mégse rendelkezne a kérdéses képességgel, akkor azt állítanám, hogy a 
mechanizmusokra hivatkozva nem magyaráztuk meg adekvátan a képesség jelenlétét. Ugyanis ekkor továbbra is 
kíváncsiak lennénk arra, hogy mi különbözteti meg a tényleges szituációt, amelyben a lény rendelkezik a 
képességgel, azoktól a felfogható szituációktól, amelyekben nem rendelkezik vele.”

99 
 

Tehát még ha az elgondolhatóság (dedukálhatatlanság) fogalma valóban el is választható 

a (metafizikai) lehetségesség fogalmától, akkor sem választható el a magyarázhatóság és az 

érthetőség fogalmaitól. A magyarázati szakadék érvnek – ellentétben a logikailag ráépülő 

zombi érvvel – nem célja a fizikalista metafizika cáfolata. Az érv konklúziója nem a 

fizikalista tézis (bármelyik formájának) tagadása, a fizikalizmusnak elsősorban 

episztemológiai bírálatát nyújtja. 

A következő kérdés tehát, hogy valóban nem tudható-e a priori, hogy nem léteznek 

zombik? Mindenesetre létezik egy deduktív érv, melynek az a konklúziója, hogy nem 

lehetséges zombik létezése. A szóban forgó érvet nagyjából a következőképpen 

fogalmazhatjuk meg: 

 

 

 

                                                 
99 Levine 1993/2008, pp. 365-366. Az idézetben szereplő hivatkozások: Hempel 1965; Cummins 1983 
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• Ha lehetséges zombik létezése, akkor a fenomenális tulajdonságok 

epifenomenálisak. 

• Ha a fenomenális tulajdonságok epifenomenálisak, akkor nem tudhatunk saját 

fenomenálisan tudatos mentális állapotainkról. 

• Tudhatunk saját fenomenálisan tudatos mentális állapotainkról. 

Tehát: Nem lehetséges zombik létezése. 

 

(A konklúziót természetesen úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha igaznak tartjuk a 

premisszákat, akkor nem tudjuk elgondolni zombik létezését.) 

Az első premissza nyilvánvalóan igaznak tűnik. Ha egy fenomenális élményeket átélő S 

emberi személy fenomenális élményeket át nem élő pontos fizikai hasonmásának agyában 

pontosan ugyanazok a fizikai folyamatok játszódnak le, mint S agyában, akkor – amennyiben 

nincs túldetermináció – S fenomenális élményei nem fejtenek ki semmilyen oksági hatást S 

agyában. Magyarán: a zombik lehetséges voltának tézise implikálja a fenomenális 

tulajdonságokra vonatkozó epifenomenalizmust.100 

A második premissza szintén nyilvánvalónak tűnik: igencsak kézenfekvő feltételezés, 

hogy az introspektív tapasztalás – mint minden tapasztalás – valamilyen oksági folyamat. 

Az érv kétségkívül erős. Úgy tűnik, hogy a zombi érv képviselőjének egyetlen 

lehetősége, hogy valamilyen alternatív introspekcióelmélettel álljon elő.101 Minthogy minket 

most elsősorban az érdekel, hogy a zombi fogalma önmagában elgondolható-e, tegyük fel, 

hogy ez sikerül neki. 

A kérdés tehát, hogy valóban elgondolható-e zombi. A fizikai világra és az elmére 

vonatkozó mai ismereteink fényében, azaz jelenlegi episztemikus szituációnkban, intuitíve 

valóban úgy tűnik, hogy zombik létezése elgondolható. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, 

hogy tényleg elgondolható. Chalmers megkülönböztet – többek közt – prima facie és ideális 

elgondolhatóságot.102 Egy p állítás prima facie elgondolható, ha első megfontolásra nem tűnik 

a priori igazolhatónak, hogy nem p. Ettől azonban még lehetséges, hogy későbbi 

megfontolások megmutatják, hogy kezdetben tévedtünk, és p a priori cáfolható. Ideálisan 

elgondolható, hogy p, ha későbbi megfontolások sem mutathatják meg, hogy nem p. 

                                                 
100 Lásd például: Perry 2001, pp. 71-80. 
101 Egy ilyen elmélet alapját képezheti például az az állítás, hogy saját fenomenális állapotainkra irányuló 
hiteinknek fenomenális állapotaink nem okai, hanem konstitutív alkotóelemei. Az epifenomenalista válaszról 
bővebben  lásd például: Chalmers 1996, pp. 172–209. 
102 Lásd például: Chalmers 1999 
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Nyilvánvalóan az emberi lények kognitív kapacitásának korlátozott voltából fakad, hogy meg 

kell különböztetnünk az elgondolhatóság e két típusát. 

Tehát honnan tudjuk, hogy zombik létezése ideálisan, és nem pusztán prima facie 

gondolható el? (Természetesen csak p ideális elgondolhatósága lehet elégséges feltétele p 

lehetségességének is.)  Erre a kérdésre a legegyszerűbb válasz – ez például Chalmers válasza 

is –, hogy minthogy intuitíve nyilvánvalónak tűnik, hogy zombik ideálisan is elgondolhatók, a 

bizonyítás terhe annak vállát nyomja, aki ennek az ellenkezőjét állítja.103 

Definiáljuk most úgy az ideális elgondolhatóságot, hogy ideálisan elgondolható, hogy p, 

ha egy ideálisan racionális lény a mi jelenlegi episztemikus szituációnkban nem tudná a 

priori, hogy nem p. A kör négyszögesítése például prima facie elgondolható volt, de ideálisan 

nem. Hosszú ideig nem tudta senki a priori, hogy nem szerkeszthető a körhöz vele egyenlő 

területű négyszög – ma tudjuk. Egy ideálisan racionális lény azonban már a kérdés 

felvetődésének pillanatában is rögtön tudta volna, hogy a kör nem négyszögesíthető. 

Mármost honnan tudjuk, hogy a zombikkal nem ugyanaz a helyzet ma, mint a 

négyszögesített körrel volt annak idején? Honnan tudjuk, hogy ha egy ideálisan racionális 

lény rendelkezne azokkal a fizikai, kémiai, biológiai, pszichológiai stb. információkkal, 

melyekkel mi most rendelkezünk, akkor nem tudná a priori módon cáfolni zombik létezését? 

A kérdést úgy is feltehetjük, hogy elvileg sikerülhet-e ma valakinek megmutatnia, hogy nem 

gondolható el zombi? 

Egy biztos: ha valaki azt állítja, hogy igen, a legmegfelelőbb érv ezen állítása 

alátámasztására az, ha ő maga áll elő egy olyan gondolatmenettel, mely megmutatja, hogy a 

zombi fogalma valahol ellentmondást rejt magában – ennyiben tehát igazat adhatunk 

Chalmers-nek. Természetesen léteznek is ilyen próbálkozások104, de azt hiszem, nyugodtan 

megállapíthatjuk, hogy ez idáig ezek egyike sem nevezhető sikeresnek. 

Azonban még ha fel is tesszük, hogy jelenlegi episztemikus szituációnkban egy ideálisan 

racionális lény sem tudná a priori, hogy nem létezik zombi, az egyáltalán nem nyilvánvaló, 

hogy episztemikus szituációnk nem változhat meg! Számos példa hozható akár évszázadokig 

változhatatlannak hitt hasonló episztemikus szituációk megváltozására. Gondoljuk csak el, 

hogy mit válaszolt volna egy 18. századi fizikus, ha afelől kérdezik, hogy vajon szerinte 

előállhat-e olyan helyzet, amelyben el tudja gondolni, hogy a fény sebessége véges, és az 

univerzumban egyetlen objektum sem mozog gyorsabban a fénynél, ugyanakkor bizonyos 

objektumok a fénysebesség többszörösével távolodnak egymástól! 

                                                 
103 Chalmers 1996 
104 Lásd például: Dennett 1995; Marcus 2004 
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Valójában egyáltalán nem meglepő, hogy nem látjuk, hogyan változhatna a zombik 

elgondolhatóságát illető episztemikus szituációnk, hiszen nem ismerjük sem a jövőbeli fizika 

(neurobiológia) által nyújtott új empirikus információkat, sem pedig a mentális és fizikai 

fogalomkészletünkben ezen új információkkal összefüggésben bekövetkező esetleges 

változásokat. Bár meglehetős biztonsággal használjuk a fájdalom és a C-rostok tüzelése 

fogalmakat, semmilyen garanciánk nincs arra, hogy nem vagyunk hasonló helyzetben a 18. 

századi fizikushoz, aki ismeri és nagy biztonsággal használja mind a mozgás, mind a tágulás 

fogalmát, viszont fogalma sincs (a szó szoros értelmében) sem a relativitáselméletről, sem a 

táguló univerzum hipotézisről, sem pedig a térbeli mozgás és a (kozmológiai értelemben vett) 

tágulás fogalmak közti különbségtételről. 

Miért olyan biztos, hogy a jövőbeli fizika, illetve a jövőbeli fizika és az emberi elmére 

vonatkozó fogalmi elemzések együttesen nem fognak olyan új információkkal szolgálni 

számunkra, melyek ismeretében a priori fogjuk tudni (vagy legalábbis egy ideálisan racionális 

lény a priori tudná), hogy ha S-nek releváns feltételek fennállása mellett tüzelnek a C-rostjai, 

akkor S fájdalmat érez? Minthogy pedig az az állítás, hogy a jelenlegi episztemikus 

szituációnk a jövőben sem fog megváltozni, sokkal kevésbé tűnik nyilvánvalónak, mint az, 

hogy ma el tudjuk gondolni zombik létezését, legalábbis egyáltalán nem egyértelmű az sem, 

hogy ebben az esetben a bizonyítás terhe kinek a vállát nyomja. 

A magyarázati szakadék tézis képviselői szerint episztemikus szituációnk azért nem 

változhat meg a zombik elgondolhatóságát illetően, mert a fenomenális karakterrel rendelkező 

mentális állapotok egyedülállóak abból a szempontból, hogy míg minden más létező 

észlelhető tulajdonságai dedukálhatók az adott létező mikrofizikai tulajdonságaiból, a 

fenomenálisan tudatos állapotok esetében intuíciónk szerint ez elvileg nem lehetséges. Levine 

megfogalmazásában: 

 

„Hadd tegyem még élesebbé a víz H2O-ra való redukciója és a kválék fizikai-funkcionális redukciója közti 
kontrasztot. Mit magyaráz meg az az elmélet, hogy a víz az H2O? Nos, példaként vegyük a víz tengerszinten 
mért forráspontját, amelyet a víz H2O-ra való redukciója megmagyaráz. A történet valahogy így szól. A H2O-
molekulák különféle sebességgel mozognak. Néhány gyorsan mozgó molekulának, amely történetesen közel van 
a folyadék felszínéhez, elegendő mozgási energiája van ahhoz, hogy kiszökjön a molekulák közti erők 
vonzásából, amelyek a folyadékot egyben tartják. Ezek a molekulák bekerülnek a légkörbe. Ez a párolgás. A 
H2O gőzének nyomását (tehát azt a nyomást, amelyet a telített levegőbe szökni próbáló molekulák fejtenek ki) a 
H2O-molekulák molekulák közti vonzóerőinek pontos értéke határozza meg. Ahogy növekszik a molekulák 
átlagos mozgási energiája, úgy nő a gőz nyomása is. Amikor a gőz nyomása elér egy pontot, amelyen egyenlő a 
légköri nyomással, a folyadékban nagy buborékok képződnek, és a folyadék felszínén szétpattannak. A víz forr. 
 
Azt állítom, hogy a fenti történet fényében elképzelhetetlen, hogy a H2O ne forrjon tengerszinten 212 
Fahrenheit-fokon. (Ismét csak feltéve, hogy a kémiai világ más részeit változatlanul hagyjuk.) Azonban állítsuk 
szembe most ezt a szituációt valamelyik tudatos érzékelési állapot fizikai vagy funkcionális redukciójával. Nem 
számít, mennyire részletes az információfeldolgozó vagy a neurofiziológiai történet, továbbra is teljesen 



 83 

elképzelhető marad, hogy a folyamat teljes egészében anélkül játszódik le, hogy bármi olyasmi létezne, mint a 
kérdéses állapotok átélésének milyensége. Ha azonban a fizikai vagy funkcionális történet valóban 
megmagyarázná a minőségi karaktert, akkor nem lehetne ilyen tisztán elképzelni, hogy a kválék hiányoznak.”105 

 

A lényeg tehát: intuíciónk azt mondatja velünk, hogy míg a priori tudható, hogy H2O 

molekulák jelenléte, és x, y, z feltételek fennállása esetén, nem fog hiányozni a forrásban lévő 

víz, addig a teljes fizika (neurobiológia) ismeretének birtokában sem tudhatjuk a priori, hogy 

tüzelő C-rostok jelenléte és megfelelő feltételek fennállása esetén nem fog hiányozni a 

fájdalom. Vegyük szemügyre közelebbről ezt az állítólagos intuíciót! 

Nos, először is azt kell észrevennünk, hogy az F típusú mozgásban lévő H2O molekulák 

halmaza és a forrásban lévő víz kifejezések jelölte fogalmaink közt szintén fogalmi szakadék 

húzódik! Csak akkor tudunk az előbbi referenciájának jelenlétéből az utóbbi referenciájának 

jelenlétére deduktív módon következtetni, ha ismerünk bizonyos áthidaló törvényeket. Ilyen 

törvény például, hogy folyadékmolekulák F típusú mozgása azonos a forrással. 

Valójában tehát általában elmondható – és triviálisan igaz megállapítás –, hogy a 

közvetlenül tapasztalható és a mikrofizikai tulajdonságokra referáló fogalmaink közt fogalmi 

szakadék húzódik. Ez pedig azt jelenti, hogy az idézett passzusban említett két eset közt nincs 

elvi különbség. Legfeljebb annyit állíthatunk, hogy a H2O molekulák F típusú mozgása és a 

forrásban lévő víz közt húzódó fogalmi szakadékot már sikerült áthidalni bizonyos empirikus 

úton felfedezett áthidaló törvények segítségével, ezzel szemben a tüzelő C-rostokkal 

rendelkezni és a fájdalmat érezni tulajdonságokra referáló fogalmaink közti szakadékot még 

nem. 

Pusztán azért tűnik úgy, hogy a két eset között elvi különbség van, mert míg 

szemléletesen el tudjuk képzelni, hogy a mozgó részecskék hogyan eredményeznek szemmel 

látható forrást, addig nem tudunk ilyen szemléletes képet alkotni a C-rostok tüzelése és a 

fájdalom kapcsolatáról. Azt viszont senki nem állíthatja komolyan, hogy egy következtetés  

deduktív érvényességének szükséges feltétele, hogy szemléletesen el tudjuk képzelni, hogy 

hogyan adódik ki a premisszákból a konklúzió. 

 Továbbá egyáltalán nem triviális igazság az sem, hogy a fizikalista elméletek nem 

magyarázzák meg már ma a fenomenálisan tudatos mentális állapotok létezését. Elvégre – a 

szélsőséges mentális antirealizmus kivételével – minden fizikalista elmélet implikálja azt az 

állítást, hogy egy adott G fenomenális tulajdonság megjelenése mindig korrelál vagy egy 

adott F fizikai tulajdonság, vagy egy fizikai tulajdonsághalmaz valamely F1, F2, F3 stb. 

tagjának megjelenésével (az előbbi az azonosság-fizikalizmus, az utóbbi a különféle 

                                                 
105 Levine 1993/2008, pp. 364-365. Némileg eltérő, de lényegét tekintve hasonló megközelítés: McGinn 1989 
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szuperveniencia-fizikalista elméletek állítása). A tudományos magyarázatokhoz pedig – a 

deduktív-nomologikus modell szerint legalábbis – pusztán jelenségek közti állandó 

korrelációk megállapítása szükséges. Tehát annak a ténynek, hogy egy adott S személy t 

időpontban fájdalmat érez, a következő két állítás együtt elégséges magyarázatát adja: a) 

fájdalom minden esetben megjelenik, amikor valakinek elkezdenek tüzelni a C-rostjai, b) S-

nek t-ben elkezdtek tüzelni a C-rostjai. 

A magyarázati szakadék létezése mellett érvelők legfeljebb arra hivatkozhatnak, hogy az 

efféle magyarázatokban szereplő fenomenális fogalmakat tartalmazó általános törvényeket 

nem tudjuk még általánosabb törvények alá sorolni, azaz a fizikalista elméletek jelen esetben 

azt nem tudják megmagyarázni, hogy C-rostjaink tüzelése alkalmával miért tapasztalunk 

mindig fájdalmat. Láttuk azonban, hogy abból, hogy egy törvényt nem lehet egy még 

általánosabb törvény alá sorolni, nem következik, hogy nincs magyarázó ereje. 

Ugyanakkor még csak az sem teljesen igaz, hogy a fizikalista elméletek nem tudják 

megválaszolni a kérdést, hogy a C-rostok tüzelése miért jár mindig együtt a fájdalom 

megjelenésével! Bár a szuperveniencia-fizikalizmus képviselője e tekintetben valóban nincs 

túl jó helyzetben – önmagában az az állítás, hogy a fájdalom a C-rostok tüzelésén 

szuperveniál, aligha tekinthető kielégítő magyarázatnak –, az azonosság-fizikalizmus kínálta 

magyarázat viszont tökéletes: a fájdalom azért korrelál mindig a C-rostok tüzelésével, mert a 

tüzelő C-rostokkal rendelkezni, és a fájdalmat érezni tulajdonságok azonosak. Nehéz volna 

elképzelni ennél kielégítőbb választ a kérdésre. 

Az azonosság-fizikalista minden további nélkül érvelhet úgy, hogy tulajdonképpen nem 

is a fenomenális tulajdonságok létezése szorul magyarázatra, hanem az a tény, hogy e 

tulajdonságok és instanciáik az általunk ismert fizikai világ minden entitásától radikálisan 

különböző entitásoknak tűnnek. És rögtön kínálkozik is számára egy igencsak kézenfekvő 

magyarázat e tényre: minthogy saját mentális állapotainkhoz olyan módon – introspekció 

útján – férünk hozzá, ahogy egyetlen más létezőhöz sem, egyáltalán nem meglepő a fizikai 

világ és bizonyos mentális állapotaink közti (látszólagos) különbség. Ez azonban nem a 

szóban forgó mentális entitások intrinzikus természetéből, hanem a hozzájuk való 

hozzáférésünk speciális módjából fakad. E gondolat húzódik a fentebb említett fenomenális 

fogalom stratégiát követő fizikalista megfontolások mélyén is. 

Mint láttuk a szuperveniencia-fizikalista számára az egyetlen lehetőség (Z3) tagadása. 

Álláspontja tehát csak akkor tartható, ha legalább azt meg tudja mutatni, hogy előállhat olyan 

episztemikus szituáció, melyben a priori tudható, hogy nem létezik zombi. Az eddig 

mondottakból úgy tűnhet, hogy ez nem is reménytelen feladat, hiszen még ha igaz is, hogy ma 
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nem látjuk pontosan, hogy hogyan állhat elő ilyen episztemikus szituáció, ebből még nem 

következik, hogy nem is lehetséges. 

Azonban ha jobban szemügyre vesszük a szuperveniencia-fizikalista helyzetét, mégiscsak 

azt kell mondjuk, hogy reménytelen. Láttuk ugyanis, hogy az az állítás, hogy A víz 

tengerszinten 212 Fahrenheit-fokon forr csak akkor dedukálható a világ fizikai leírásának 

ismeretéből, ha a premisszák közé felveszünk bizonyos áthidaló törvényeket kifejező 

állításokat is, mint amilyen például az F típusú mozgásban lévő H2O molekulák halmaza 

azonos a forrásban lévő vízzel állítást. Ha ismeretanyagunknak ez a propozíció valamilyen 

formában nem képezi részét, a fizikai ismereteink alapján semmilyen módon nem tudunk a 

forrás megjelenésére deduktíve érvényes módon következtetni. Nyilvánvaló, hogy a 

fenomenális tulajdonságok megjelenése is csak bizonyos empirikus úton felfedezhető áthidaló 

törvények ismeretében lesz dedukálható az agy fizikai leírásának ismeretéből. (Azt igen 

kevesen gondolják, hogy a fenomenális tulajdonságokra referáló fogalmaink fogalmi analízis 

útján lebonthatók fizikai fogalmakra.) Mármost ezeknek a fizikai és a mentális régióba 

sorolható jelenségek közti fogalmi kapcsolatot megteremtő áthidaló törvényeket kifejező 

állításoknak – úgy gondolom – mindenképpen azonosságállításoknak kell lenniük. Ilyen 

áthidaló törvényt kifejező azonosságállítás például, hogy A fájdalom azonos a C-rostok 

tüzelésével, de lehetnek akár valamilyen még elemibb fizikai és még elemibb mentális 

entitásokra referáló fogalmakat tartalmazó azonosságállítások is. A lényeg, hogy 

azonosságállításoknak kell lenniük, különben nem látható be – én legalábbis nem látom – 

hogy a két fogalomrégió közötti „dedukciós híd” hogyan máshogy jöhetne létre. Tehát a 

zombik létezése még egy ideálisan racionális lény számára is csak akkor cáfolható a priori 

módon, ha a mentális és a fizikai tulajdonságokra referáló fogalmakat azonos entitásokra 

referáló fogalmaknak tekinti. Egyszerűbben: zombik létezése csak akkor nem gondolható el, 

ha a mentális és a fizikai tulajdonságokat egymással azonos tulajdonságoknak tekintjük, azaz 

ha az azonosság-fizikalistának van igaza. 

 

3. 3. 6. Azonosság-fizikalizmus vagy szuperveniencia-fizikalizmus? 

 

Az eddigiek összefoglalásaként tehát a következőket mondhatjuk: A zombi érv a magyarázati 

szakadék tézisre épül, mely lényegét tekintve azonos azzal az állítással, hogy a világ teljes 

fizikai leírásának ismeretéből a fenomenálisan tudatos mentális állapotok létezését nem 

vagyunk képesek kidedukálni. Az azonosság-fizikalizmus képviselője tagadhatja a 
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magyarázati szakadék létezését, de el is fogadhatja éppen (az a posteriori fizikalizmust 

választva). 

A szuperveniencia-fizikalistának azonban mindenképpen azt kell állítania, hogy az összes 

fizikai tény ismeretének birtokában (elvben legalábbis) deduktív következtetések útján  

megismerhetünk minden (aktuálisan fennálló) tényt. Azonban – úgy tűnik – e tézis is 

inkonzisztens álláspontjával. 

Az elmondottakhoz még azt is hozzátehetjük, hogy korántsem annyira egyértelmű, hogy 

az azonosság-fizikalizmus számára a többszörös megvalósíthatóság valóban akkora problémát 

jelent, mint azt a szuperveniencia-fizikalizmus legtöbb képviselője gondolja. A legfőbb 

nehézséget az azonosság-fizikalista számára egyértelműen a mentális tulajdonságok 

többszörös megvalósíthatósága jelenti. Azonban bizonyos empirikus kutatások fényében a 

mentális tulajdonságok többszörös megvalósíthatóságának tézise legalábbis 

megkérdőjelezhető.106  

Mindezeket, illetve azt a tényt figyelembe véve, hogy a fizikalista érv csak az azonosság-

fizikalista tézist támogatja, azt kell mondanunk, hogy a fizikalista álláspont egyetlen 

tarthatónak tűnő formája az azonosság-fizikalizmus. 

 

3. 3. 7. Tudás érv 

 
Jackson sokat vitatott érvével107 a fizikalizmust szándékozott megcáfolni. Nem túl meglepő 

módon egyesek szerint ez sikerült is neki,108 míg mások ilyen-olyan okokból úgy gondolják, 

hogy az érv hibás, abban azonban a legtöbben egyetértenek, hogy Jackson érve fejezi ki a 

legartikuláltabb formában az észlelésélmények szubjektív karakterét illető, illetve nem fizikai 

természetére vonatkozó intuíciónkat109. 

Az érv alapja egy gondolatkísérlet. Képzeljük el a következő szituációt: Mary 

születésétől fogva egy fekete-fehér szobában él bezárva, így a feketén és a fehéren kívül 

semmilyen más színt nem látott még soha. (A teste is teljesen feketére vagy fehérre van 

festve.) Továbbá Mary nagyon intelligens és megtanulja a teljes fizikát – fekete-fehér 

könyvekből és fekete-fehér televízión látott előadásokból –, illetve képes átlátni a tanult 

fizikai információk minden logikai következményét. Ha megtanulja a teljes fizikát, akkor 

                                                 
106Erről bővebben például: Bickle 2003 
107 Jackson 1982, 1986/2008 
108 Érdemes megjegyezni, hogy Jackson maga már nem így gondolja. Lásd például: Jackson 1998, 2000, 2007 
109A szóban forgó intuíciót persze már Jackson előtt is többen próbálták explicit módon megfogalmazni, talán a 
két legismertebb ilyen próbálkozás: Broad 1925; Nagel 1974/2004 



 87 

Mary elvileg ismerhet minden fizikai tényt – tegyük fel, hogy valóban így van. Ebben az 

esetben pedig – ha a fizikalizmus igaz – akkor Mary a szobában tud mindent, amit (az aktuális 

világról) tudni lehet. Ismeri például az emberi látás neurofiziológiájával kapcsolatos összes 

tényt is. Mary azonban nem tud minden tényt. Ugyanis ha kiengedik a fekete-fehér szobából, 

és meglát például egy érett paradicsomot, akkor megismer legalább egy új tényt, nevezetesen, 

hogy milyen pirosat látni (feltéve persze, hogy a szóban forgó paradicsom valóban piros). Ezt 

annak ellenére sem tudta, hogy a hipotézis szerint ismerte az emberi színlátás teljes fizikáját. 

Tehát: 

  

(T1) Mary a kiengedése előtt tud minden fizikai tényt. 

(T2) Van olyan tény, melyet Mary nem tud a kiengedése előtt. 

Tehát: Nem minden tény fizikai tény. 

 

 

(T2) igazolását nagyjából a következőképp rekonstruálhatjuk: 

 

(T3) Mary kiengedése után olyan új propozicionális tudásra tesz szert, melynek a 

kiengedése előtt nem volt birtokában. 

(T4) Ha Mary kiengedése után olyan új propozicionális tudásra tesz szert, melynek  a 

kiengedése előtt nem volt birtokában, akkor olyan új tényt tud meg, melyet a 

kiengedése előtt nem tudott. 

Tehát: Mary kiengedése után olyan új tényt tud meg, melyet a kiengedése előtt nem 

tudott, azaz van olyan tény, melyet Mary a kiengedése előtt nem tudott. 

 

Lássuk először a következtetéseket! Az rögtön látszik, hogy a (T2) igazolását alátámasztó 

következtetéssel nincs probléma, tehát az érvnek ezzel a részével kapcsolatban csak az lehet a 

kérdés, hogy (T3), illetve (T4) igaz-e.  

 Az viszont már korántsem egyértelmű, hogy (T1)-ből és (T2)-ből valóban következik-e a 

konklúzió. Azért lehetnek kétségeink efelől, mert egyfelől úgy tűnik, hogy a következtetés a 

Leibniz-törvényen alapszik, másfelől viszont a tudni kifejezés intenzionális. Jackson a 

következőt mondja erről: 

 

„(…) a tudás intenzionalitása sem tartozik a tárgyhoz. Az érv nem azon a hamis feltevésen alapul, hogy ha S 
tudja, hogy a F, és ha a = b, akkor S tudja, hogy b F. Az érv Mary kiengedés előtti teljes ismeretanyagának 
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természetével függ össze: vajon valóban teljes-e ez az ismeretanyag, vagy van néhány tény, amely kimaradt 
belőle?”110 

 

Az odáig rendben van, hogy az érv Mary kiengedése előtti teljes ismeretanyagának 

természetével függ össze, azonban még mindig nem teljesen világos, hogy miért nem azon a 

hamis feltevésen alapul, hogy ha S tudja, hogy a F, és ha a = b, akkor S tudja, hogy b F. 

Elvégre az az állítás, hogy Mary tud minden fizikai tényt, egy a Mary tudja, hogy p, és q, és r 

(…) formában felírható számtalan (talán végtelen) tagú konjunkció rövidítésének tekinthető, 

illetve a Van olyan tény, melyet Mary nem tud állítás minden bizonnyal átfogalmazható egy a 

Mary nem tudja, hogy p formájú kijelentésre (Lásd: Mary nem tudja, hogy milyen pirosat 

látni). Továbbá nehéz elképzelni, hogy mi máson alapulhatna a következtetés, mint a Leibniz-

törvényen: azért nem minden tény fizikai tény, azaz a fizikai tények halmaza azért nem 

azonos az összes tény halmazával, mert míg az előbbinek minden elemére igaz, hogy Mary 

tudja, addig az utóbbiról ez nem mondható el. 

Jackson azt mondja, hogy azért nincs szó következtetési hibáról, mert az érv Mary 

kiengedése előtti teljes ismeretanyagának természetével függ össze: vajon valóban teljes-e ez 

az ismeretanyag, vagy van néhány tény, amely kimaradt belőle (a vagy itt természetesen 

kizáró értelemben szerepel), a kérdés azonban pont az, hogy abból, hogy nem teljes ez az 

ismeretanyag, tényleg jogosan következtethetünk-e arra, hogy van olyan tény, amely kimarad 

belőle? 

Mindenesetre a tudni, hogy kifejezés intenzionalitásából fakadó következtetési hibának 

(intensional fallacy) a számunkra most érdekes formája – amelyről Jackson is beszél – például 

a következő esettel szemléltethető: Tegyük fel, hogy Mary tudja, hogy a Föld legmélyebb tava 

a Bajkál-tó, és azt is tudja, hogy a Bajkál-tó Ázsiában van, azt azonban nem tudja, hogy a 

Bajkál-tó a Föld legöregebb tava is egyben, illetve azt sem tudja, hogy a Föld legöregebb tava 

Ázsiában van. Tehát: 

 

• Mary tudja, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van. 

• Mary nem tudja, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

Tehát: A Föld legmélyebb tava nem azonos a Föld legöregebb tavával. 

 

                                                 
110 Jackson 1986/2008, p. 320. 



 89 

Ebben az esetben természetesen érvénytelen a következtetés (és hamis a konklúzió). Azonban 

a tudás érv a konklúzióját tekintve nem ezzel, hanem sokkal inkább a következő 

következtetéssel tűnik analógnak: 

 

• Mary tudja, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van. 

• Mary nem tudja, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

Tehát: Az a tény, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van, nem azonos azzal a 

ténnyel, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

 

Kínálkozik egy nagyon egyszerű lehetőség arra, hogy e következtetést érvényessé 

nyilváníthassuk: a tényeket ne az igaz propozíciók igazságalkotójának tekintsük, hanem 

egyszerűen azonosítsuk az igaz propozíciókkal, ahogy – más kontextusban – az igazság 

azonosságelméletének képviselői teszik.111 Ebben az esetben, minthogy propozíciókról van 

szó, az intenzionalitás nem jelent problémát, tehát a következtetés érvényes, a konklúzió 

pedig igaz lesz.112 Ekkor a tudás érv a következőképpen fogalmazható meg: 

 

• Mary a kiengedése előtt tud minden igaz fizikai propozíciót. 

• Van olyan igaz propozíció, melyet Mary nem tud a kiengedése előtt. 

Tehát: Nem minden igaz propozíció fizikai propozíció. 

 

A következtetés valóban érvényes, azonban még ha igazak is a premisszák, a konklúzió akkor 

sem tekinthető a fizikalizmus cáfolatának – de legalábbis igen kevés fizikalista vitatkozna e 

konklúzióval, illetve feltehetően a dualisták többsége sem lenne vele elégedett. Tehát még ha 

el is tekintünk a tényeket az igaz propozíciókkal azonosító állásponttal szemben felhozható 

számos ellenvetéstől, akkor is meg kell állapítanunk, hogy ez az érv nem cáfolja a fizikalista 

álláspontot, tekintve, hogy az – legalábbis a legtöbbek által osztott formájában – nem a 

propozíciókról szóló álláspont. 

Tekintsük tehát a tényeket inkább a propozíciók igazságalkotóinak. Persze ezzel az 

állásponttal szemben is számos ellenvetés tehető, de minthogy a fizikalizmus-antifizikalizmus 

                                                 
111 Az igazság azonosságelméletéről bővebben lásd például: McDowell 1994; Dodd 2000. 
112 A propozíció terminus alapvetően kétféle értelemben használatos. Az egyik jelentésében propozíció bármi, 
ami igaz vagy hamis lehet, tehát propozíció alatt egyszerűen az elsődleges igazsághordozót (truth-bearer) értjük, 
és nem kötelezzük el magunkat a természetére vonatkozó valamilyen álláspont mellett. A második jelentésében 
is elsődleges igazsághordozó, azonban absztrakt entitásként felfogott elsődleges igazsághordozó (azaz 
azonosítható a fregei gondolattal). A tényeket az igaz propozíciókkal azonosító állásponthoz ez utóbbi felfogás 
áll közelebb. 



 90 

vita szereplőinek többsége is feltehetően így tesz, legalábbis munkahipotézisként 

elfogadhatjuk. 

Ebben az esetben viszont már egyáltalán nem tűnik olyan egyszerűen eldönthető 

kérdésnek, hogy a fenti példánk konklúziója, azaz, hogy Az a tény, hogy a Föld legmélyebb 

tava Ázsiában van, nem azonos azzal a ténnyel, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van, 

állítás vajon igaz-e. Azonban ha kikötjük – és most kössük ki –, hogy egy tény akkor áll fenn, 

ha egy partikuláré instanciál valamely tulajdonságot113, illetve hogy ha ugyanaz a partikuláré 

(ugyanabban az időpontban) ugyanazt a tulajdonságot instanciálja, akkor egyazon tényről 

beszélhetünk, akkor azt kell mondanunk, hogy hamis (hiszen a Föld legmélyebb tava azonos a 

Föld legöregebb tavával, az Ázsiában lenni tulajdonság pedig az Ázsiában lenni 

tulajdonsággal)114. Számunkra azonban most elsősorban az a kérdés érdekes, hogy a 

következtetés érvényes-e. Nézzük a következő példát: 

 

• Mary tudja, azt a tényt, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van. 

• Mary nem tudja, azt a tényt, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

Tehát: Az a tény, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van, nem azonos azzal a 

ténnyel, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

 

Minthogy kezdetben kikötöttük, hogy a premisszák igazak, legutóbb pedig azt kötöttük 

ki, hogy a konklúzió hamis, azt kell mondanunk, hogy a következtetés – nyilván a tudja, hogy 

intenzionalitása miatt – ebben az esetben is érvénytelen. Ahhoz tehát, hogy a kívánt 

konklúziót kapjuk, úgy kell módosítanunk a premisszákat, hogy megszűnjön az intenzionális 

kontextus (pontosabban, hogy világossá váljon, valójában nincs intenzionális kontextus). 

                                                 
113 Egészen pontosan: egy tény akkor áll fenn, ha egy partikuláré instanciál valamely tulajdonságot, vagy több 
partikuláré instanciál valamely relációs tulajdonságot, vagy egy tulajdonság instanciál valamely magasabbrendű 
tulajdonságot, vagy több tulajdonság instanciál valamely magasabbrendű relációs tulajdonságot. Általában ebben 
az értelemben használjuk a tény kifejezést. (Az már más kérdés, hogy az így definiált tényeket hogyan 
különböztetjük meg a sokak által szintén tulajdonságinstanciálásnak tekintett eseményektől.) 
114 Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a tényeket kezelhetjük ilyen részekből álló entitásokként, de e 
problémától most tekintsünk el. Lásd például: Armstrong  1997, 2004 
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Nézzük a következő esetet: 

 

• Mary minden módon/leírás útján ismeri azt a tényt, hogy a Föld legmélyebb tava 

Ázsiában van. 

• Mary nem ismeri minden módon/leírás útján azt a tényt, hogy a Föld legöregebb 

tava Ázsiában van. 

Tehát az a tény, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van, nem azonos azzal a 

ténnyel, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

 

Az biztosnak tűnik, hogy a következtetés érvényes, minthogy az S minden módon/leírás útján 

ismeri a tényt, hogy p kifejezés minden bizonnyal extenzionális. A konklúzió természetesen 

azért hamis, mert az első premissza nem igaz.  

Ennek alapján a tudás érv első részét a következő, precízebb formában fogalmazhatjuk 

meg: 

 

(T1.1) Mary a kiengedése előtt minden módon/leírás útján ismer minden fizikai tényt. 

(T2.1) Van olyan tény, melyet Mary a kiengedése előtt nem ismer minden 

módon/leírás útján. 

Tehát: Nem minden tény fizikai tény. 

 

Azt, hogy Mary a kiengedése előtt megtanulhatja a teljes fizikát, legtöbben nem 

tagadják.115 Feltehetően a fizika (mint tudomány) fogalma implikálja, hogy az – ellentétben a 

„fenomenológiával” – megtanulható könyvekből. Ez körülbelül annyit jelent, hogy a fizikai 

kifejezéseket/fogalmakat megértjük, illetve kompetensen tudjuk használni úgy is, hogy 

referenciájuk ismeretére nem közvetlen észlelésük, hanem csak valamilyen nyelvi/fogalmi 

leírás útján teszünk szert. Ha ezt tagadnánk, akkor ki kellene dobnunk a fizikai elméletekből 

minden olyan entitást, melyet közvetlenül soha nem észlelünk, ami nyilvánvalóan abszurd 

következmény lenne. Persze minden bizonnyal szükség van bizonyos tapasztalatokra a fizikai 

(és egyáltalán az emberi) nyelv elsajátításához, de Mary e tapasztalatokra a vázolt 

környezetben is szert tehet. Ebből pedig – legalábbis, ha az elmélet alapú koncepciót fogadjuk 

                                                 
115 Persze azért vannak, akik igen, például: Flanagan 1992; Alter 1998 
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el – következik (T1). Úgy tűnik tehát, elfogadhatjuk, hogy legalábbis elvileg megismerhető 

minden fizikai tény az elképzelt szituációban. 

Vegyük azonban észre, hogy e gondolatmenet (T1.1)-et semmilyen mértékben nem 

támasztja alá! Abból, hogy Mary ismer minden fizikai tényt, nem következik, hogy minden 

lehetséges leírás alatt ismer minden fizikai tényt. Ha a kiengedése előtt megtanulja a teljes 

fizikát, akkor ismerni fogja a világ teljes fizikai leírását. Ebből azonban legfeljebb arra 

következtethetünk, hogy minden lehetséges fizikai leírás alatt ismer minden fizikai tényt. Ez 

csakis abban az esetben jelentené egyben azt is, hogy minden lehetséges leírás alatt ismer 

minden fizikai tényt, ha a világnak egyetlen lehetséges (igaz) leírása a világról adott fizikai 

leírás volna. Azonban fentebb láttuk, hogy a fizikalizmus fő formája ez utóbbi állítást nem 

implikálja. (Úgy tűnik, hogy az érv e formájában is – hasonlóan az előző verzióhoz – csak azt 

az állítást cáfolja, hogy minden propozíció fizikai propozíció.) Azt kell tehát mondanunk, 

hogy a tudás érv e verziójának első premisszája igazolatlan, így nem cáfolja a fizikalizmus 

legtöbb fizikalista által vallott formáját. 

Azonban az érv talán megfogalmazható olyan módon is, hogy a premisszák között ne 

szerepeljen (T1.1). Nézzük a következő esetet: 

 

• Mary valamilyen módon/leírás útján ismeri azt a tényt, hogy a Föld legmélyebb 

tava Ázsiában van. 

• Mary semmilyen módon/leírás útján nem ismeri azt a tényt, hogy a Föld 

legöregebb tava Ázsiában van. 

Tehát: Az a tény, hogy a Föld legmélyebb tava Ázsiában van, nem azonos azzal a 

ténnyel, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában van. 

 

A következtetés érvényes, minthogy az S valamilyen módon/leírás útján ismeri a tényt, 

hogy p kifejezés extenzionális. A konklúzió természetesen azért hamis, mert most a második 

premissza nem igaz: bár az igaz, hogy Mary nem tudja, hogy a Föld legöregebb tava Ázsiában 

van, azonban az már nem igaz, hogy az ezen állítást kifejező mondatban a tudja, hogy-ot 

követő tagmondatot igazzá tevő tényt semmilyen leírás útján nem ismeri. (Valójában nem 

teszünk mást, mint a tudja, hogy után következő tagmondatnak de re értelmezést adunk, 

referenciájának pedig az igazságalkotóját képező tényt tekintjük.) 

E példa alapján a következő formában is megfogalmazhatjuk a tudás érvet: 
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(T1.2) Mary a kiengedése előtt valamilyen módon/leírás útján ismer minden fizikai 

tényt. 

(T2.2) Van olyan tény, melyet Mary semmilyen módon/leírás útján nem ismer a 

kiengedése előtt. 

Tehát: Nem minden tény fizikai tény. 

 

Amennyiben igazoltnak tekintjük, hogy Mary a kiengedése előtt megtanulhatja a teljes fizikát, 

akkor (T1.2)-t is igazoltnak tekinthetjük. 

Nézzük (T2.2) igazolását! Mindenekelőtt azt érdemes tisztázni, hogy pontosan mi is az az 

új propozíció, melyet Mary a feltételezés szerint megismer, amikor megpillantja a 

paradicsomot. 

 

„(…) az a tudás, amellyel Mary nem rendelkezik és amely konkrétan a fizikalizmus elleni tudásérv tárgyához 
tartozik, mások tapasztalataira vonatkozó tudás, nem pedig Mary saját tapasztalataira vonatkozó tudás. 
Kiengedésekor Mary új tapasztalatokra tesz szert, színtapasztalatokra, amelyekkel korábban sohasem 
rendelkezett. Ezért nem az a fizikalizmussal kapcsolatos ellenvetés, hogy Mary megismer valamit a 
kiengedésekor. Kiengedése előtt nem ismerhette volna a saját piros-tapasztalatával kapcsolatos tényeket, mert 
nem voltak ilyen megismerhető tények. (…) A fizikalizmus számára az jelenti a problémát, hogy miután Mary 
meglátja az első érett paradicsomot, rájön, hogy mindaddig mennyire szegényes volt a mások mentális életéről 
kialakított felfogása.”116 
 

Triviális, hogy az érv csak akkor működik, ha azon a tényen, melyet Mary nem tud 

kiengedése előtt, majd megtud a kiengedése után, olyan tényt értünk, mely már akkor is 

fennállt, amikor Mary még a szobában volt. Így természetesen nem lehet az új propozíció 

kizárólag Mary saját új látásélményére vonatkozó propozíció, illetve az új tény nem lehet az a 

tény, hogy Mary számára ilyen pirosat látni. Tehát körülbelül így fogalmazhatjuk meg a Mary 

által megtudott új információt: Ilyen az emberek többsége számára pirosat látni. Ez az a 

propozíció, melyet Mary elvileg nem tudhat a fekete-fehér szobában. 

(T3) alapvetően kétféleképpen tagadható. Egyfelől tagadhatjuk, hogy Mary egyáltalán 

szert tesz bármiféle új tudásra, amikor meglátja a paradicsomot. Ezen elképzelés szerint nem 

túl érdekes új tapasztalat számára a paradicsom megpillantása, ugyanis az azzal járó élmény 

pontosan az, mint amire számított, azaz a fentebb megfogalmazott propozíció ismeretére 

Mary a szobában is szert tehet. 

Az, hogy Mary nem tanul meg semmi újat, azt jelentené, hogy fizikai ismeretei alapján a 

priori tudja, hogy milyen pirosat látni. Amennyiben helytálló fentebbi megállapításunk, hogy 

nem tudhatjuk a priori, hogy egy emberi lény számára mi tudható a prior a teljes fizika 

                                                 
116 Jackson 1986/2008, p. 320., kiemelések az eredetiben. 
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ismeretében, akkor természetesen nem vethetjük el ezt a lehetőséget sem.117 A legtöbben azért 

vagyunk hajlamosak azt gondolni, hogy Mary a szobában nem tudhatja meg sem a priori 

módon, sem pedig fizika tankönyvekből és előadásokból, hogy milyen pirosat látni, mert a 

fenomenális fogalmakról intuitíve úgy gondoljuk, hogy – ellentétben a fizikai fogalmakkal – 

elsajátításukhoz  szükséges referenciájuk közvetlen megtapasztalása: egy fenomenális 

nyelven megfogalmazott mondatot csak akkor érthetünk meg, ha van tapasztalatunk az adott 

fenomenális állapotról. A született vaknak nem tudjuk elmagyarázni, hogy milyen pirosat 

látni.  

Annyit már most megállapíthatunk, hogy az érv a fizikalizmus a posteriori változatát 

semmiképpen sem cáfolja, hiszen az a posteriori fizikalista pusztán annyit mond, hogy a 

fizikai tények fennállása szükségszerűvé teszi fenomenális tények fennállását, azt azonban 

nem állítja, hogy mi pusztán fizikai ismereteink alapján (közvetlen megtapasztalásuk nélkül) 

ismerjük is e fenomenális tényeket. Tehát még ha igaz is, hogy Mary új tudásra tesz szert, ez 

az a posteriori fizikalista számára nem kell, hogy problémát jelentsen. 

Bár távolról sem nevezhető bizonyított tézisnek, a továbbiakban tegyük fel, hogy 

legtöbbünk intuíciója nem téves, és Mary valóban megtud valami újat, amikor megpillantja a 

paradicsomot. Ebből azonban még nem következik, hogy (T3) igaz, azaz, hogy Mary új 

propozicionális tudásra tesz szert. (T3) tagadásának a másik módja tehát, hogy elismerjük, 

Mary valóban megtud valami újat, azt viszont tagadjuk, hogy új tudása propozicionális tudás 

lenne. E stratégiának az előbb említettel  szemben megvan az az előnye, hogy nem mond 

ellent az új tudás intuíciónknak, sőt az ide sorolható elképzelések még magyarázatot is 

kínálnak arra, hogy miért van ez az intuíciónk.  

A tudás érvre adott egyik ilyen típusú válasz az úgynevezett képesség hipotézis (ability 

hypothesis). E hipotézis képviselői szerint Mary megpillantva a paradicsomot új képesség 

tudásra (knowing how), azaz tudni hogyanra tesz szert.118 Önmagában a tény, hogy Mary 

valamilyen új képességre vagy képességekre tesz szert, természetesen még nem cáfolja (T3)-

at, és nem is igen tagadható: miután látta a paradicsomot, például el tudja képzelni a piros 

színt, vagy be tudja azonosítani a piros tárgyakat stb. A kérdés, hogy új képességei 

megszerzése mellett nem tud-e meg új propozíciót is – amennyiben igen, akkor (T3) 

természetesen nem tekinthető megcáfoltnak. Tehát a képesség hipotézis képviselőjének azt 

kell állítania, hogy Mary új tudása teljesen kimerül az általa szerzett új képességekben – ami 

                                                 
117 Így gondolja például Churchland és Dennett  is (lásd például: Churchland 1985; Dennett 2005, 2007), 
ugyanakkor a fizikalisták többsége nem e megfontolás alapján támadja az érvet. 
118 Lásd például: Nemirow 1980; Lewis 1988/2008 
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viszont nem igazán plauzibilis feltételezés. Még kevésbé tűnik hihetőnek a képesség 

hipotézis, ha arra gondolunk, hogy Mary új tudását csak akkor tudjuk kizárólag valamilyen 

újonnan megszerzett képességgel, vagy képességekkel azonosítani, úgy, hogy e megoldás ne 

tűnjön már az első pillantásra is teljesen ad hoc hipotézisnek, ha a tudni, hogy milyen típusú 

tudásfajtát általában viselkedési képességnek tekintjük. 

A képesség hipotézissel szemben sokféle ellenvetés fogalmazható és fogalmazódott meg: 

Képzeljünk el például valakit, aki valamilyen neurológiai rendellenesség folytán nem tud 

semmilyen olyan színt elképzelni, amelyet éppen nem lát, ugyanakkor a látásával nincsen 

semmi probléma. Nehéz lenne tagadni, hogy az illető tudja, milyen pirosat látni, amikor éppen 

egy érett paradicsomot néz. Tehát a piros szín elképzelésének képessége – úgy tűnik – nem 

szükséges feltétele annak, hogy valaki tudja, hogy milyen pirosat látni. Vagy tegyük fel , hogy 

valaki képes arra, hogy elképzeljen egy két igen hasonló színárnyalat közti köztes 

színárnyalatot. Amíg az illető ténylegesen nem képzeli el például a pirosnak az egyik 

árnyalatát, mondjuk a P-18-at, addig nem tudja, hogy milyen a P-18-at látni (korábban 

egyszer sem látta a P-18-at, csak a P17-et és a P-19-et), ugyanakkor a képessége megvan arra, 

hogy elképzelje. Tehát az, hogy el tudjuk képzelni a piros szín egy adott árnyalatát, nem is 

elégséges feltétele annak, hogy tudjuk, milyen a szóban forgó színárnyalatot látni.119. 

Továbbá ha a tudni, hogy milyen típusú tudás nem propozicionális tudás volna, igencsak 

nehezen lenne magyarázható, hogy miért értelmes például a Ha ilyen pirosat látni, akkor nem 

ilyen zöldet látni mondat, hiszen a kondicionális állítások tagmondatai csak propozíciókat 

kifejező mondatok lehetnek.120 Még fontosabb, hogy e mondat nem pusztán értelmes, hanem 

igazságértéke is van. Úgy gondolom, ez utóbbi tény perdöntő bizonyíték arra, hogy Mary új 

képességei mellett új propozicionális tudásra is szert tesz. Képzeljük el, hogy Mary meglát 

egy paradicsomot, és azt gondolja magában, szóval ilyen az emberek többsége számára 

pirosat látni, azonban Mary téved. Tudtán kívül ugyanis nem egy érett piros, hanem egy 

éretlen zöld paradicsomot pillant meg. Mármost aligha tagadható, hogy Mary ebben az 

esetben azt hiszi, hogy ilyen az emberek többsége számára pirosat látni, és hogy e hite hamis. 

Igazak vagy hamisak (és hiteink tárgyai) pedig csak propozíciók lehetnek.121 

Minthogy a propozicionális tudás és a képesség tudás mellett a tudásnak még egy 

harmadik fajtáját, az ismertség általi tudást (knowledge by acquaintance) is meg szokás 

                                                 
119 Conee 1994; Alter 1998 
120 Loar 1990/1997 
121 Természetesen nem csak a szóban forgó propozíció, hanem Mary hite is hamis, de Mary hite annak folytán 
hamis, hogy a tárgyát képező propozíció nem igaz – az elsődleges igazsághordozók a propozíciók. 
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különböztetni122, egyáltalán nem meglepő, hogy vannak, akik szerint Mary a paradicsomot 

megpillantva ismertségbe került egy olyan tulajdonsággal, mellyel eddig nem volt 

ismertségben. Ezen elképzelés szerint tehát (T3) azért nem igaz, mert Mary új tudása nem 

propozicionális, hanem ismertség általi tudás.123 

Igen valószínű, hogy Mary a kiengedése után valóban szert tesz ismertség általi tudásra, 

azonban megint csak azt kell mondanunk, hogy (T3) önmagában nem implikálja, hogy Mary 

propozicionális tudás mellett nem tehet szert más típusú tudásra is. Az ismertség hipotézis 

képviselőjének tehát azt is meg kellene mutatnia, hogy Mary a kiengedése után kizárólag 

ismertség általi tudásra tesz szert, fentebbi megfontolásaink alapján pedig azt kell 

mondanunk, hogy ez meglehetősen reménytelen vállalkozás. (Az ismertség általi tudás 

fogalma azonban ettől függetlenül fontos szerepet kell, hogy kapjon az érv elemzésében – e 

kérdésre később még visszatérünk.) 

Még ha el is fogadjuk, hogy (T3) igaz, egyáltalán nem biztos, hogy ebből az 

egyértelműen episztemológiai állításból jogosan következtethetünk a fizikalizmust cáfoló 

metafizikai konklúzióra. (T4) jelenti az ismeretelmélettől a metafizikához vezető hidat. 

Azonban egyértelmű, hogy (T4) az érv legproblematikusabb pontja. Ha (T1.2)-höz és (T2.2)-

höz igazítva precízebben fogalmazzuk meg, ez még szembeötlőbbé válik: 

 

(T4.2) Ha Mary a kiengedése után olyan új propozicionális tudásra tesz szert, 

melynek  a kiengedése előtt nem volt birtokában, akkor olyan új tényt ismer meg, 

melyet a kiengedése előtt semmilyen módon/leírás útján nem ismert. 

 

Az S valamilyen módon/leírás útján ismeri a tényt, hogy p formájú mondatok 

igazságfeltételét a következőképpen adhatjuk meg:  

 

S valamilyen módon/leírás útján akkor és csak akkor ismeri a tényt, hogy p, ha S tud legalább 

egy olyan propozíciót, melynek az igazságalkotója az a tény, hogy p.  

 

Mivel pedig egyazon tény több propozíciót tehet igazzá, azt kell mondanunk, hogy (T4.2) 

triviálisan hamis: abból, hogy Mary a kiengedése után megismer egy számára új igaz 

                                                 
122 Ebben az esetben valaminek közvetlen módon vagyunk a tudatában, az ismeret tárgya közvetlenül az „elménk 
előtt áll”. (Lásd: Russell 1912/1996) 
123 Lásd például: Conee 1994 
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propozíciót, nem következik, hogy e propozíciót egy olyan tény teszi igazzá, mely egyetlen 

általa már korábban ismert propozíciónak sem az igazságalkotója. 

Magától adódik tehát a tudás érv ellen felmerülő – úgy gondolom legfontosabb – 

ellenvetés: (T4) és (T2) nem igaz, Mary valóban megtudott egy új propozíciót, azonban az 

annak igazságalkotóját képező tényt más módon/leírás útján már a szobában is ismerte. Az 

erre az alapvető állításra épülő elképzeléseket szokás gyűjtőnéven – nyilvánvaló okokból –  új 

tudás-régi tény álláspontnak nevezni. 

Azt azonban itt meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy Mary új 

propozicionális tudásra tesz szert, akkor annyit legalább el kell ismernünk, hogy nem minden 

tudás fizikai tudás. Ez ugyan lehet, hogy sok fizikalista számára nem túl kellemes konklúzió, 

de semmiképpen sem jelenti a fizikalista metafizika cáfolatát. 

Az új tudás-régi tény álláspont minden bizonnyal a legnépszerűbb tudás érvre adott 

válasz124, így az sem meglepő, hogy sokféle változata fogalmazódott meg az utóbbi durván 

négy évtizedben. Például ha a fentebb látott ismertség hipotézist úgy módosítjuk, hogy azt a 

tulajdonságot, mellyel Mary a paradicsom megpillantásakor ismertségbe kerül, azonosítjuk 

egy olyan tulajdonsággal, melyet a szobában már fizikai leírás útján ismert (ezt egyébként 

aligha tagadja bárki is az ismertség hipotézis képviselői közül), és emellett azt is elfogadjuk, 

hogy Mary új ismertség általi tudásával együtt új propozíciót is megismer (mert új fogalom 

ismeretére is szert tesz), az új tudás-régi tény álláspont egy formáját kapjuk.125 Az is 

szembeötlő, hogy az ilyen pirosat látni vagy ez a pirosat-látás élménye kifejezések indexikus 

terminusokat tartalmaznak, így az indexikalitás jelenségére alapozva is felépíthető az 

álláspont egy verziója.126 

Azonban az új tudás-régi tény álláspont különböző változataival szemben felhozható egy 

nem kevésbé magától adódó ellenvetés: Mary csak úgy ismerhet meg új módon egy általa már 

korábban ismert tényt, hogy ezzel együtt megismer egy számára új tényt is; minthogy pedig 

elfogadtuk, hogy Mary már ismer minden fizikai tényt, a szóban forgó új tény csakis nem 

fizikai tény lehet. 

Az ellenvetés lényegét az eddigi gondolatmenetünkhöz igazodva nagyvonalakban a 

következőképpen fogalmazhatjuk meg: Egy általam t időpontban egy bizonyos módon már 

ismert tényt csak akkor tudok t’-ben más módon megismerni, ha valamely a tényt konstituáló 

partikuláré és/vagy tulajdonság (jelen esetben a hangsúly nyilván a tulajdonságon van) más 

                                                 
124 Az ide sorolható nevek közül csak néhány: Horgan 1984; Churchland 1985; Tye 1986, 1995; Bigelow–
Pargetter 1990; Loar 1990; Lycan 1990; Pereboom 1994; Perry 2001; Byrne 2002; Papineau 2002; Levin 2007. 
125 Lásd például: Horgan 1984; Bigelow – Pargetter 1990 
126 Lásd például: McMullen 1985; Perry 2001 
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módon prezentálódik számomra t’-ben, mint t-ben. Ezen általában azt szokás érteni, hogy t’-

ben a szóban forgó partikuláréra vagy tulajdonságra más fogalmakkal referálok, mint t-ben. 

Mindezzel eddig akár egyet is érthetünk. A következő állítás azonban – és ez az ellenvetés 

döntő pontja – már igencsak problematikus: Az, hogy más fogalommal referálok egy E 

entitásra t’-ben, mint t-ben, minden esetben azt jelenti, hogy E-nek valamely más 

tulajdonságára referáló fogalommal referálok E-re t’-ben, mint t-ben. Ez pedig 

episztemológiai kontextusban úgy fogalmazható meg, hogy E-nek egy új tulajdonságát 

ismerem meg, azaz egy új tényt.127 

Nos, a különböző módokon történő referálás tényleg sok esetben különböző 

tulajdonságokon keresztüli referálást jelent (például azokban az esetekben, amelyekkel a 

logika és nyelvfilozófia tankönyvek leginkább szeretnek példálózni, és amilyen a mi fentebbi 

Bajkál-tavas példánk is), de ebből még korántsem következik, hogy minden esetben. 

Egyáltalán nem magától értetődő igazság ugyanis, hogy egy fogalom/kifejezés csak 

valamilyen tulajdonságon keresztül referálhat a tárgyára. Például a Kripke-Putnam-féle 

szemantika – mint fentebb már említettük – legalábbis értelmezhető a tulajdonnevekre és a 

természeti fajtanevekre vonatkozó  közvetlen referálás elméletként is. 

A lényeg, hogy a más fogalom kifejezést nem kell feltétlenül a másra referáló fogalom 

kifejezés szinonimájának tekintenünk, hanem például érthetünk alatta más típusú/eredetű 

fogalmat is. Ez az elgondolás az alapja a fentebb már említett fenomenális fogalom 

stratégiának. E megközelítés hívei szerint a fenomenális fogalmaink a fogalmi apparátusunk 

egy speciális régióját alkotják, e fogalmi régió elkülönül a fizikai fogalmaink régiójától, a 

kettő között nincs átjárás. Innen ered a fenomenális és fizikai fogalmaink közötti fogalmi 

szakadék. E pszichológiai tényből azonban azért nem tudunk a fenomenális és a fizikai tények 

között húzódó ontológiai szakadék létezésére következtetni, mert abból, hogy a fenomenális 

fogalmaink radikálisan különböznek fizikai fogalmainktól, nem következik, hogy a két 

fogalmi régió legalább néhány elemének nem lehet közös referenciája. 

A fenomenális fogalom stratégia szinte összes képviselőjének álláspontja durván 

összefoglalható a következőképpen: Mary a kiengedése előtt valóban nem tudja, hogy milyen 

színeket látni, mert ahhoz, hogy tudja például az Ilyen pirosat látni propozíciót, olyan 

fenomenális tapasztalat szükséges, melyre a fekete-fehér szobában semmilyen módon nem 

tehet szert. Csakhogy a fenomenális tapasztalatokra nem a fenomenális tulajdonságok 

megismeréséghez, hanem a megfelelő  fenomenális fogalmak elsajátításához van szüksége. A 

                                                 
127 Például: White 1986. Egyébként ez az ellenvetés már a típusazonosság-elmélettel szemben is megjelent 
(Smart 1959). 
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kiengedése után szert tesz a szükséges fenomenális fogalmakra, azonban ezen új fogalmakból 

felépülő hiteit is az általa már fizikai leírás útján ismert (azaz fizikai fogalmak által 

reprezentált) fizikai tények teszik igazzá. 

Úgy gondolom, hogy (T4) hamis volta miatt az érv e formája sem tekinthető a fizikalista 

tézis konkluzív cáfolatának. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a fenomenális fogalom 

stratégiára épülő új tudás-régi tény álláspont arra is magyarázatot kínál, hogy miért tűnik úgy, 

hogy a fenomenális tények „kilógnak a fizikalista történetből”: azért, mert valóban kilógnak. 

A „fizikalista történet” ugyanis egy fizikai és nem fenomenális nyelven megírt történet, a két 

nyelv tényleg különböző, azonban ugyanazt a világot írják le. 

 

3. 3. 8. Tudás érv és intuíció 

 

Mint fentebb említettük, az érv ellenfelei is hajlamosak legalább azt elismerni, hogy ha mást 

nem is, annyit mindenképpen tekinthetünk Jackson érdemének, hogy világosan artikulált 

formában fogalmazza meg a tapasztalati tudás szubjektív karakterére és nem fizikai voltára 

vonatkozó intuíciónkat. A szóban forgó intuíció valóban nagyon erős, azonban az enyhén 

szólva sem világos, hogy tulajdonképpen mit is látunk be intuitíve. Ahogy látom, egy dolog 

biztos: ezt a tudás érv sem bontja ki megfelelően artikulált formában.  

Mindenek előtt azt érdemes szemügyre vennünk, hogy pontosan mit is kell értenünk az 

érv konklúziója alatt. A Nem minden tény fizikai tény állítás ugyanis kétféleképpen érthető. 

Érthetjük úgy, hogy vannak olyan tények, melyek nem instanciálják a fizikainak lenni 

tulajdonságot. Ez talán nem teljesen értelmetlen állítás, tekintve, hogy – első pillantásra 

legalábbis – úgy tűnik, hogy bizonyos tulajdonságokat tények is instanciálhatnak (már ha 

egyáltalán elfogadjuk tények létezését). Ilyen tulajdonság lehet például a Newton által 

felfedezett fizikai ténynek lenni. Így éppenséggel a végső fizikai elmélet ontológiájában 

szerepelni (azaz a fizikainak lenni) is lehet tények által instanciált tulajdonság. 

Akárhogy is van, a tudás érv konklúzióját nyilvánvalóan nem így kell értenünk, hanem 

úgy, hogy vannak nem fizikai tulajdonságok által konstituált tények. A hangsúly a 

tulajdonság fogalmán van. Az érv deklarált célja azt igazolni, hogy a világban bizonyos 

partikulárék, konkrétabban bizonyos élőlények, instanciálnak fizikai tulajdonságaik mellett 

nem fizikai tulajdonságokat is – ezek lennének a fenomenális tulajdonságok. Egyedül azért 

fontos igazolni, hogy a fenomenális tények nem fizikai tények, mert ezáltal azt igazoljuk, 

hogy a fenomenális tulajdonságok nem fizikai tulajdonságok. 
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Egy pillanatra tegyük fel, hogy eddigi feltételezésünk nem helytálló, és a teljes fizika 

ismeretében Mary a fizikai ismeretei alapján a priori tudhatja, hogy milyen a legkülönfélébb 

színeket látni, illetve képzeljük el a következő szituációt: Mary-nek fogvatartói szándékosan 

rossz fizikát tanítanak. Olyan módon alakítják át a teljes fizikai elméletet, hogy Mary a kapott 

információk alapján rosszul társítsa a színeket a különféle partikulárétípusokhoz. Például a 

piros és a kék dolgok fizikai szerkezetéről olyan információkat kap, melyek alapján a kék 

színt a piros dolgokhoz társítja, és fordítva. Azonban a színek és a partikulárétípusok helyes 

párosításához szükséges információktól eltekintve igaz fizikai információkat tanul meg. 

(Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy tényleg elgondolható ilyen szituáció, de 

számunkra most elég annyi, hogy legalábbis prima facie elgondolható.) Amikor Mary-t 

kiengedik, a piros paradicsomot megpillantva természetesen rá fog jönni, hogy a paradicsom 

nem kék, hanem piros. Ebben az esetben Mary kétségkívül megtud egy új tényt, és 

valószínűleg helyesbíteni fogja fizikatudása egész rendszerét. Ezen új tény megismerésével 

pedig fizikai ismeretei jelentősen gyarapodnak. Ugyanakkor a piros szín sem lesz ismeretlen a 

számára, hiszen lelki szemeivel eddig például az eget pirosnak látta. A lényeg, hogy Mary a 

kiengedése előtt ismert minden létező színtulajdonságot, csak éppen azt nem tudta, hogy e 

tulajdonságok hogyan kombinálódnak az általa szintén ismert partikulárétípusokkal. 

Tegyük fel továbbá azt is, hogy Mary a szobában töltött idő alatt nem csak fizikával, 

hanem metafizikával is foglakozott, és mondjuk kialakított magának egy kizárólag fizikai 

tulajdonságokat és fizikai partikulárékat tartalmazó fizikalista ontológiát. Úgy gondolom, azt 

nem mondhatnánk, hogy Mary-nek kiengedése után a partikulárék színeire vonatkozó új 

tények megismerése következtében fizikai ismereteihez hasonlóan metafizikai ismeretei is 

jelentősen gyarapodtak volna. 

E példa is azt mutatja, hogy az az állítás önmagában, hogy Mary kiengedése után a 

paradicsomot megpillantva egy új tényt ismer meg, nem túl érdekes a fizikalizmus-

antifizikalizmus vita kontextusában. Egyedül abban az esetben releváns, ha a szóban forgó új 

tényt annak folytán ismeri meg, hogy megismer egy új tulajdonságot. 

Már csak az érv elnevezése alapján is egyértelmű, hogy a tudás érv alapja az új tudás 

tézis, azaz az az állítás, hogy Mary a paradicsomot megpillantva új tudásra tesz szert. A tudás 

fogalmának fontosságát – Churchland egy ellenvetésére válaszolva – Jackson maga is 

hangsúlyozza: 

 

„A tudásérv nem azon a kétséges állításon alapul, hogy logikailag nem tudjuk elgondolni, milyen a piros 
érzékelése addig, amíg nem érzékeltünk pirosat. A képzelőerő kérdése nem tartozik a tárgyhoz. Nem azt állítjuk, 
hogy Mary – a neurofiziológiára és minden más fizikai jelenségre vonatkozó fantasztikus ismeretei ellenére – ne 
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tudná elképzelni, milyen pirosat érzékelni; hanem hogy ténylegesen nem tudná, hogy milyen is az. Ám ha a 
fizikalizmus igaz, akkor tudná ezt; és ehhez egyáltalán nem lenne szüksége nagy képzelőerőre. A képzelet olyan 
képesség, amelyre azoknak van szükségük, akik híján vannak a tudásnak.”128 
 

Az is egyértelmű, hogy Mary új tudásának mindenképpen propozicionális tudásnak kell 

lennie, minthogy a fizikalizmus cáfolatát jelentő állítás, jelesül, hogy nem minden tény fizikai 

tény, csak akkor bizonyítható az érv kontextusában, ha igazolni tudjuk, hogy Mary megtud 

(legalább) egy új tényt, a tények pedig a propozicionális tudás tárgyai. 

Valójában persze a propozicionális tudás nem pedig a tény fogalma a kiindulópont. Az 

elképzelés feltehetően az, hogy intuíciónk szerint Mary az elképzelt szituációban új 

propozicionális tudásra tesz szert, ezért lesz a konklúzió a Nem minden tény fizikai tény, és 

nem mondjuk a Nem minden tulajdonság fizikai tulajdonság állítás. 

Valóban nagyon erős az az intuíciónk, hogy Mary a kiengedése után megtud valamilyen 

számára egészen új információt, csakhogy ennek az intuíciónak a világon semmi köze nincs a 

propozicionális tudás fogalmához! Tegyük fel, hogy miután Mary elhagyta a szobát, a 

(képességhipotézis kapcsán) fentebb vázolt szituációba kerül: Megpillantja az éretlen zöld 

paradicsomot, de minthogy azt hiszi, hogy érett paradicsomot lát, a következő állítást 

fogalmazza meg magában: Aha, szóval ilyen az emberek többsége számára pirosat látni. Ha 

elfogadjuk, hogy Mary az eredeti verzióban a piros paradicsomot látva valamilyen alapvetően 

új ismeretre tesz szert, akkor semmi okunk tagadni, hogy a zöld paradicsomra pillantva is 

valamilyen a számára alapvetően új dolgot ismer meg. Ugyanúgy meglepődik, és ugyanolyan 

„fenomenális” élmény számára (a szó minden értelmében) az első színes tárgy megpillantása, 

még akkor is, ha az éppen nem piros, hanem zöld. 

Ugyanakkor természetesen arról nincs szó, hogy új propozicionális tudásra tenne szert, 

hiszen a magában megfogalmazott állítás hamis, propozicionális tudás tárgya pedig csakis 

igaz propozíció lehet (a tudja, hogy faktív kifejezés). A képesség hipotézissel és az ismertség 

hipotézissel szemben felhozott fentebbi ellenvetések csak azt bizonyítják, hogy Mary 

megismer („megragad”) egy új propozíciót, azt azonban már nem, hogy tudja is azt. 

Tagadhatatlan, hogy az eredeti verzióban Mary valóban tudja, hogy milyen pirosat látni, 

tehát propozicionális tudásra tesz szert, de ez utóbbi példa alapján (melyben ugyanaz az 

intuíció mondatja velünk, hogy Mary megismer egy számára új hamis propozíciót, amely az 

eredeti példában azt mondatja velünk, hogy új propozicionális tudásra tesz szert!) azt kell 

mondanunk, hogy e tény teljesen irreleváns, ha azt akarjuk vizsgálni, hogy intuíciónk szerint 

mit tudhat Mary a fenomenális tényekről, és mit nem. 

                                                 
128 Jackson 1986/2008, p. 320.; kiemelések az eredetiben. 
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Úgy tűnik tehát, hogy a tudás érv nem követi a fenomenális tapasztalat sajátosan 

szubjektív karakterére és nem fizikai voltára vonatkozó intuíciónkat, a premisszákban több 

van, mint, amit az intuíciónk valójában mondat velünk. Önmagában e ténytől persze még nem 

hibás az érv, de talán érdemes megnézni, hogy hogyan lehetne pontosabban kibontani a 

szóban forgó intuíciót. 

Ha a propozicionális tudás fogalmát kihagyjuk a tudás érvből, nem jutunk el a tényekhez, 

hiszen a zöld paradicsomot megpillantva Mary csak új hitre tesz szert, és minthogy – 

ellentétben a tudja, hogy kifejezéssel – a hiszi, hogy nem faktív, hitéből logikailag nem 

következik egy annak a tárgyát képező tény létezése (fennállása). Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy megszűnik az episztemológiától a metafizikához vezető híd. 

Nézzük meg, hogy a propozicionális tudás és a tény fogalma nélkül (a zöld paradicsomos 

verzióra alapozva) milyen antifizikalista érvet fogalmazhatnánk meg. Például a következőt: 

 

• Mary a kiengedése előtt ismer minden fizikai propozíciót. 

• Van olyan propozíció, melyet Mary nem ismer a kiengedése előtt. 

Tehát: Nem minden propozíció fizikai propozíció. 

 

(Egy hasonló verzióval fentebb már találkoztunk.) Azt, hogy van olyan propozíció, 

melyet Mary nem ismer a kiengedése előtt, természetesen az új tudás tézisre alapozva 

mondhatjuk. Mary a szobában éppen hallhatta volna, hogy valaki egy zöld paradicsomra 

pillantva azt mondja, hogy Tehát ilyen pirosat látni, de amennyiben ő maga nem látta volna a 

paradicsomot, nem értette volna meg (teljes mértékben) az e mondat által kifejezett 

információt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem tudta volna megragadni a propozíciót. Ez csak 

akkor válik számára lehetségessé, amikor megpillantja a paradicsomot. 

E gondolatmenetről ugyanazt mondhatjuk, mint a fentebbi hasonló verzióról: 

természetesen nem nevezhető sikeres antifizikalista érvnek. A premisszák ugyan igazak, a 

következtetés helyes, csak éppen a konklúzió nem cáfolja a fizikalizmust – vagy legfeljebb 

csak egy olyan formáját cáfolja, amelyet senki nem vall. 

Azonban ezzel az érvvel sem sikerült pontosan megragadni az intuíciónkat!  Most éppen 

azért nem, mert valami kimaradt belőle. Úgy tűnik, hogy a premisszákban kevesebb van, mint 

amit az intuíciónk mondat velünk. 

Ugyanis a zöld paradicsomos esetben Mary, bár nem propozicionális tudásra tesz szert, a 

zöld paradicsom megpillantásakor annál azért több történik, mint hogy megragad egy hamis 

propozíciót: igenis megtud valamit. Valamilyen értelemben megtudja, hogy milyen zöldet 
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látni.129 Minthogy pedig az új tudása nem propozicionális tudás, és nem is kizárólag képesség 

tudás (a képesség hipotézissel szemben fentebb hozott érvek jelen esetben is állnak), azt kell 

mondanunk, hogy ismertség általi tudás. Az intuíciónkhoz is e feltételezés áll a legközelebb: 

Mary az éretlen paradicsomot nézve közvetlenül tudatában van a zöldet-látás élményének. 

Úgy tűnik tehát, hogy az intuíciónk pontos megragadásához nem csak a propozicionális 

tudás, hanem a propozíció fogalma is fölösleges. Ugyanazt mondhatjuk itt a propozíció 

fogalmának az érvben betöltött szerepéről, amit fentebb a tény szerepéről mondtunk: Mary 

(mind a piros paradicsomos, mind pedig a zöld paradicsomos verzióban) annak folytán ismer 

meg egy új propozíciót, hogy megismer egy új tulajdonságot – és ez a lényeg. Az, hogy 

megismer egy új tulajdonságot, konkrétan azt jelenti, hogy ismertségbe kerül az első 

verzióban a pirosat-látás élményét átélni, a második verzióban pedig a zöldet-látás élményét 

átélni tulajdonsággal.  

Ezen a ponton pedig ismét felmerül a remény arra, hogy az új tudás intuíciónkra 

felépítsünk egy antifizikalista érvet, hiszen láttuk, hogy egy sikeres antifizikalista érvnek 

elsősorban azt kell demonstrálnia, hogy nem minden tulajdonság fizikai tulajdonság. Tehát: 

 

• Mary a kiengedése előtt valamilyen módon ismer minden fizikai tulajdonságot. 

• Van olyan tulajdonság, melyet Mary a kiengedése előtt semmilyen módon nem 

ismer. 

Tehát: Nem minden tulajdonság fizikai tulajdonság. 

 

A második premisszát megint csak az új tudás tézisre alapozzuk, csak éppen ebben az 

esetben Mary új tudásán ismertség általi tudást értünk. 

Pont ez a probléma: abból, hogy Mary nincs ismertségben valamely F tulajdonsággal, 

nem következik, hogy azt semmilyen módon nem ismerheti. Tehát semmi nem igazolja azt az 

állítást, hogy ha Mary egy tulajdonsággal a kiengedése után ismertségbe kerül, akkor azt a 

tulajdonságot fizikai leírás útján nem ismerte a kiengedése előtt. 

Vegyük észre, hogy ez az érv tulajdonképpen nem más, mint a mentális állapotok 

introspektív megismerhetőségére alapozott dualista érv egy változata! Azért gondoljuk, hogy 

Mary a zöld (vagy a piros) paradicsomot megpillantva új tudásra tesz szert, mert úgy 

gondoljuk, hogy a (szín)látásélmények csak introspekció útján ismerhetők meg. Mary a 

szobában azért nem ismerheti meg például a zöldet-látás élményét átélni tulajdonságot, mert ő 

                                                 
129 Többek közt e tényt akarja beláttatni például Nida-Rümelin gondolatkísérlete is. (Nida-Rümelin 1995, 1998). 
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maga még nem volt ilyen mentális állapotban, és introspekció útján csakis a saját mentális 

állapotainkat ismerhetjük meg. 

Az introspektábilitásra alapozott érv körülbelül a következőképpen rekonstruálható: 

 

• A fizikai tulajdonságok nem ismerhetők meg introspekció útján. 

• A fenomenális tulajdonságok megismerhetők introspekció útján. 

Tehát: A fenomenális tulajdonságok nem fizikai tulajdonságok. 

 

A következtetés rendben van, az introspekció útján megismerhető kifejezés extenzionális. 

A legtöbben azt is elfogadják, hogy a második premissza igaz.  A probléma természetesen az 

első premisszával van. Itt nagyjából csak elismételni tudjuk, amit fentebb az introspekció 

kapcsán már elmondtunk. Valóban tény, hogy a fizikai tulajdonságok döntő többségéhez nem 

férünk hozzá olyan módon, mint a saját mentális állapotaink által instanciált mentális 

tulajdonságokhoz. Saját mentális állapotaink introspektív tapasztalása egy egészen különleges 

esete a tapasztalásnak. Azonban egyáltalán nem meglepő tény, hiszen a világon egyedül saját 

mentális régiónkat (legalábbis annak egy részét) tudjuk „belső” perspektívából megfigyelni 

(bár egyáltalán nem biztos, hogy az introspekciót valamiféle belső megfigyelésnek kell 

tekintenünk, de ez most számunkra lényegtelen). Ebben az esetben a megismerő elme 

valamilyen egészen speciális, közvetlen módon fér hozzá a megismerése tárgyához. Ebből 

azonban még nem következik, hogy e speciális megismerési mód tárgya nem lehet azonos 

másfajta megismerési módok tárgyával. Tehát abból, hogy a fenomenális tulajdonságok 

megismerhetők introspekció útján, nem következik, hogy az így megismert fenomenális 

tulajdonságok nem azonosak más módon megismert fizikai tulajdonságokkal, magyarán: az 

első premissza legalábbis igazolatlan. 

Nagyon úgy néz ki tehát, hogy a tudás érv tulajdonképpen az introspektábilitásra 

alapozott érv egy „feldíszített” változata. A konklúziótól visszafelé haladva vizsgálva az érvet 

nagyjából a következő logikai szerkezetre bukkanunk: Nem minden tény fizikai tény. Ezt 

onnan tudjuk, hogy Mary a kiengedése után megismer egy új tényt. Mary (részben) annak 

folytán ismer meg egy új tényt, hogy megismer egy új propozíciót. És végül Mary annak 

folytán tesz szert a szóban forgó új propozíció ismeretére, hogy megismer egy új, általa még 

nem ismert tulajdonságot. Ez utóbbi állítás azonban legalábbis erősen megkérdőjelezhető. 

Semmi nem igazolja ugyanis, hogy Mary a kiengedése után valóban új tulajdonságot ismer 

meg, és nem egy általa fizikai leírás útján már ismert tulajdonságot ismer meg introspekció 
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útján. Az új tudás-régi tény álláspont különböző verziói pusztán e gondolatot bontják ki ilyen-

olyan módon a tudás érv kontextusában megfogalmazva. 

 

3. 3. 9. Mary, zombik, magyarázati szakadék 

 

Mint már többször is megállapítottuk, pusztán csak az intuíciónk, és nem valamilyen 

konkluzív érv támasztja alá azt az állítást, hogy Mary a paradicsomot megpillantva új tudásra 

tesz szert. Ez az intuíció a tudás érv alapja, és az új tudás tézis központi szerepe különbözteti 

meg a tudás érvet a korábban tárgyalt két antifizikalista érvtől. Kérdés azonban, hogy 

mennyire, és pontosan hogyan különbözteti meg? Az alábbiakban röviden a három érv 

viszonyát fogjuk áttekinteni. 

Valójában persze az az intuíciónk, hogy Mary megtud valami újat, arra az intuícióra épül, 

sőt sokkal inkább azonos azzal az intuíciónkkal, mely azt mondatja velünk, hogy a fizika 

teljes ismerete sem elégséges a fenomenális tények ismeretéhez. Ezen az intuíción alapszik a 

magyarázati szakadék tézis és a zombi érv is. Első pillantásra tehát úgy tűnik, hogy a három 

érv viszonyáról a következőket mondhatjuk: Mindhárom érv a dedukálhatatlansági tézisre 

épül, azaz arra az állításra, hogy a világ teljes fizikai leírásának ismeretében sem tudjuk 

kidedukálni fenomenális tények fennállását, másként: a teljes fizika ismeretének birtokában 

sem tudjuk a priori, hogy nem létezik zombi. A dedukálhatatlanság pedig – a fentebb látott 

okokból – a fizikai és a fenomenális tények közt húzódó magyarázati szakadékot jelent, azaz a 

teljes fizika ismeretének birtokában sem tudjuk megmagyarázni, hogy miért nem vagyunk 

zombik. A magyarázati szakadék érvnek nem is célja ennél többet bizonyítani. A zombi érv 

azonban a magyarázati szakadék létezéséből a zombik lehetségességére következtet – így a 

konklúziója metafizikai, nem csupán ismeretelméleti állítás lesz. 

A zombi érvhez hasonlóan a tudás érv konklúziója szintén metafizikai állítás, és a tudás 

érvet sem szükséges hosszasan elemeznünk ahhoz, hogy eljussunk a magyarázat és a 

magyarázati szakadék fogalmához. Jacksonnak az intenzionalitás kérdése kapcsán fentebb 

idézett passzusa például így folytatódik: 

 
„Az viszont a tárgyhoz tartozik, hogy előfordulhat: S tudja, hogy a F, és tudja, hogy a = b, és mégsem tudja, 
hogy b F, mivel nem eléggé éber ahhoz, hogy eljusson a logikai következményekhez. Azonban ha Mary 
tudáshiánya erre az esetre hasonlítana, akkor nem lenne benne semmi fenyegető a fizikalizmusra nézve. Ám 
nagyon nehéz elhinni, hogy Mary pusztán azáltal pótolhatná tudásának hiányosságait, hogy figyelmesen felderíti 
hatalmas fizikai tudásának megfelelően sok logikai következményét. Önmagában nem elegendő Mary-t kiváló 
logikai képességekkel és kitartással felruházni, hogy kitöltsük a tudásában lévő lyukakat. Kiengedése után nem 
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fogja azt mondani:  „Minderre korábban is rájöhettem volna néhány tisztán logikai következtetés 
segítségével.”130 
 

Nos, ha Mary fizikai ismereteit alaposan elemezve tényleg belátná, hogy tudhatta volna, 

milyen pirosat látni, akkor ezzel a belátással egyben a fizikai magyarázatot is megtalálná arra, 

hogy miért ilyen pirosat látni. Továbbá ha Mary a szobában valóban tudhatta volna, hogy 

milyen pirosat látni, akkor természetesen arra is képes lehetett volna, hogy előrejelezze, hogy 

milyen lesz neki pirosat látni. Azt pedig szükségtelen e helyütt részleteznünk, hogy a 

magyarázat és az előrejelzés fogalma milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz. 

Viszont ellentétben a zombi érvvel a tudás érv a modalitás fogalma nélkül, a Leibniz-

törvény alapján jut el a metafizikai konklúzióhoz. Tehát ha elfogadnánk azt a képet, amelyet 

eddig felvázoltunk a három érv viszonyáról, akkor azt kellene mondanunk, hogy a tudás érv 

egyszerűen csak világosabbá teszi, illetve a Leibniz-törvénybe csomagolva metafizikai 

értelmezést ad annak az intuíciónknak, hogy nem tudható a priori, hogy nem létezik zombi. 

Körülbelül a következő módon: 

 

• Mary a kiengedése előtt minden fizikai tényről tudhatja vagy a fizika 

tankönyvekből, vagy a fizikai információkból levont deduktív következtetések 

útján, hogy fennáll. 

• A fenomenális tényekről Mary a kiengedése előtt nem tudhatja e módok egyikén 

sem, hogy fennállnak. 

Tehát: A fenomenális tények nem fizikai tények. 

 

Azonban nyilvánvalóan nem erről van szó! Mary történetében egyetlen olyan elem sincs, 

amelyből arra következtethetnénk, hogy Mary nem tudja a szobában a priori, hogy nincs 

zombi, vagy hogy nem tudja megmagyarázni például azt, hogy ő miért nem zombi. Abból 

ugyanis, hogy Mary nem tudja, milyen a pirosat-látás élménye, ugyanúgy nem következik, 

hogy azt sem tudja, hogy van olyan élmény, hogy pirosat látni, mint ahogy abból, hogy nem 

tudja, hogy az előtte elterülő tó a Föld legöregebb tava, nem következik, hogy nem tudja, van 

olyan tó, amelyik a Föld legöregebb tava. 

Az a dedukálhatatlansági tézis és az a magyarázati szakadék tézis tehát, melyre a tudás 

érv épül, nem ugyanaz a dedukálhatatlansági tézis és nem ugyanaz a magyarázati szakadék 

tézis, mint amelyre a zombi érv épül. Fentebbi megállapításunk, hogy mindhárom érv alapja 

                                                 
130 Jackson 1986/2008, p. 320., kiemelés az eredetiben. 
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az az állítás, hogy a teljes fizika ismerete sem elégséges a fenomenális tények ismeretéhez, 

ugyan kétségkívül igaz, csakhogy a nem kidedukálható fenomenális tény kifejezés másra utal 

a zombi érv és a magyarázati szakadék érv kontextusában, mint a tudás érv kontextusában. 

Így pedig az a dualizmus, melyet a tudás érv bizonyítana (ha konkluzív volna), nem ugyanaz a 

dualizmus lenne, mint amelyet a zombi érv bizonyítana. 

A zombi érv konklúziója, hogy a fenomenális tulajdonságok – mint például a pirosat-

látás élményét átélni tulajdonság – nem fizikai tulajdonságok. Ezzel szemben – minthogy 

Mary elvileg tudhatja, hogy aki pirosat lát, az átél valamilyen élményt, csak éppen ennek az 

élménynek van egy tulajdonsága, amelyet addig nem ismerhet, ameddig ő maga is át nem éli 

– a tudás érv konklúziója egyfajta másodrendű dualizmusnak nevezhető tézis: a fenomenális 

tulajdonságoknak van olyan tulajdonsága, mely nem fizikai természetű. Ezek szerint tehát 

Mary a paradicsomot megpillantva az ez vagy az ilyen indexikus kifejezésekkel nem a 

pirosat-látás élményét átélni tulajdonságra, hanem e tulajdonság egy magasabbrendű 

tulajdonságára referálna. Minthogy ez meglehetősen hihetetlen állításnak tűnik, e 

megfontolások szintén azt a hipotézist látszanak alátámasztani, hogy Mary a kiengedése után 

egy általa már ismert tulajdonságot ismer meg más módon. Azt kell mondanunk, hogy a tudás 

érv tulajdonképpen nem „bizonyít” mást, mint hogy ami szubjektív, az nem objektív. 

 

3. 4. Összefoglalás 
 

E fejezet legfontosabb megállapításai a következők: A fizikalizmus – legalábbis racionálisan 

tartható formájában – kizárólag az aktuális világra vonatkozó álláspont, ugyanis a 

Szükségszerű, hogy minden létező fizikai természetű állítás igazolhatatlan. 

A fizikalizmussal csak a modális realizmus genuin változata, illetve a modális 

antirealizmus tekinthető kompatibilis álláspontnak, az ersatzrealizmus nem, minthogy 

legalábbis nehezen látható be, hogy nem fizikai létezőket reprezentáló absztrakt entitások 

miként kaphatnának helyet egy végső fizikai elmélet ontológiájában. 

Ezeken felül azt is megállapítottuk, hogy a fizikalizmus egyik tárgyalt változata sem 

implikálja a Szükségszerű, hogy minden fizikai létező fizikai természetű állítás de re 

olvasatának igazságát. 

Ha a fizikalista elméleteket abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mit állítanak általában 

a világról, két nagy csoportra oszthatjuk őket, ezek az azonosság-fizikalizmus és a 

szuperveniencia-fizikalizmus. 
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Az azonosság-fizikalizmus alapvető állítása, hogy az aktuális világban minden 

tulajdonság azonos valamilyen a teljes fizikai elmélet ontológiájában szereplő tulajdonsággal 

vagy tulajdonságokkal. Megállapítottuk, hogy az azonosság-fizikalizmus képviselőjének nem 

kell azt állítania, hogy a végső elmélet ontológiájában szereplő tulajdonságok létezése 

metafizikailag szükségszerűvé teszi minden aktuálisan létező tulajdonság létezését. 

Amennyiben ugyanis egy tulajdonság az aktuális világban azonos valamely fizikai 

tulajdonsággal, akkor (az aktuális világban) nincs benne semmilyen nem fizikai ontológiai 

többlet, ennyi pedig az azonosság-fizikalista számára bőven elég. 

A szuperveniencia-fizikalizmus képviselője – a többszörös megvalósíthatóság 

lehetőségére hivatkozva – egyfelől tagadja, hogy az aktuális világban minden tulajdonság 

azonos valamilyen a teljes fizikai elmélet ontológiájában szereplő tulajdonsággal, másfelől 

viszont azt állítja, hogy álláspontja ennek ellenére mégsem tulajdonságdualizmus, minthogy 

összeegyeztethető azzal az állítással, hogy világunkban minden tulajdonság alapvetően fizikai 

tulajdonság. Kiderült, hogy a szuperveniencia-fizikalizmus képviselőjének – ellentétben az 

azonosság-fizikalizmus képviselőjével – mindenképpen azt kell állítania, hogy a végső fizikai 

elmélet ontológiájában szereplő tulajdonságok létezése metafizikailag szükségszerűvé teszi 

minden aktuálisan létező tulajdonság létezését, ugyanis csak így tudja kiküszöbölni, hogy a 

fizikai tulajdonságokkal nem azonos tulajdonságok létezése a fizikalizmussal már 

összeegyeztethetetlen mértékű nem fizikai ontológiai többlet létezését jelentse a világban. 

Ezt követően a zombi érvet és a magyarázati szakadék érvet elemezve arra jutottunk, 

hogy azok megoldhatatlan problémát jelentenek a szuperveniencia-fizikalista számára, így a 

fizikalizmus egyetlen tartható formája az azonosság-fizikalizmus. 

Végül pedig megállapítottuk, hogy a tudás érv hibás, így nem cáfolja a fizikalizmus 

egyetlen formáját sem, illetve azt is megállapítottuk, hogy az a tulajdonságdualizmus, melyet 

a tudás érv bizonyítana, nem ugyanaz a tulajdonságdualizmus lenne, mint amelyet a zombi 

érv bizonyítana. 
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