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Jelölések

p, q, r, . . . kijelentésváltozó
& konjunkció
∨ diszjunkció
¬ negáció
⊃ implikáció
⇔ ekvivalencia
≡ bikondicionális
⇒ következményreláció
Px,Qx,Rx, . . . Predikátum
∀ univerzális kvantor
∃ egzisztenciális kvantor
w@ aktuális világ
wi lehetséges világ
� kontrafaktuális kondicionális
�p „törvény, hogy p”
�p „szükségszerű, hogy p”
∈ eleme
/∈ nem eleme
Con(Γ, x) „x konzisztens Γ halmaz összes elemével”.
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Bevezetés

A természeti törvények mibenlétéről folyó kortárs tudományfilozófiai diskurzus
hagyományosan a törvényeknek kitüntetett ontológiai státuszt tulajdonító gover-
nista törvényfelfogás, és a kevesebb ontológiai elkötelezettséget vállaló humeiánus
megközelítés képviselőinek vitájaként értelmezhető. A governisták amellett érvel-
nek, hogy a természeti törvények saját jogukon léteznek, s azok „kormányozzák” a
partikuláris eseményeket: ha 230 V-os 50 Hz-es váltakozó feszültségű áramot vezetek
a testembe, akkor a fizika törvényei által meghatározott események zajlanak le a szer-
vezetemben. Az kormányzás-metafora hivatott kifejezni azt az intuíciót, mely szerint
– adott kezdeti feltételek mellett – a törvények határozzák meg, hogy egy partiku-
láris esemény bekövetkezik-e vagy sem. Ezzel szemben, a humeiánus törvényfelfogás
szerint a törvények nem rendelkeznek ezzel a kitüntetett ontológiai státusszal. A
törvények eseteik összességeként, regularitásokként értelmezhetők. Dolgozatomban
az univerzálisan igaz természeti törvényeknek tartott általánosításokról szóló filozó-
fiai nézeteket vizsgálom, különös tekintettel arra, hogy azok hogyan viszonyulnak a
tudományos gyakorlathoz.

A modern metafizikai megközelítések képviselői között elvétve találni olyat, aki a
tudomány eredményeivel való összeegyeztethetőséget ne tartaná központi jelentősé-
gűnek az elmélet tarthatósága szempontjából. Az összeegyeztethetőség azonban nem
feltétlenül elegendő alap a konkurens elméletek közötti választás során. Amennyiben
két elmélet előfeltevései között a tudomány számára teljességgel idegen feltevések
szerepelnek, a tudományos gyakorlattal való összeegyeztethetőségre nem hivatkoz-
hatunk az elméletválasztáskor. A redundáns ontológiai előfeltevések kiküszöbölése
bizonyos spekulatív metafizikai nézeteket kizár a komolyan vehető alternatívák so-
rából. A kortárs filozófiai konszenzustól eltérően amellett fogok érvelni, hogy a me-
tafizikusok által feltételezettnél kevesebb előfeltevés mellett is számot adhatunk a
törvények tudományos gyakorlatban betöltött szerepéről.

A dolgozat első két fejezetében azt vizsgálom, hogy a legkevesebb ontológiai
előfeltevéssel élő klasszikus metafizikai elmélet, a humeiánus törvényfelfogás védel-

ii



Bevezetés

mezője milyen nehézségekkel kell szembenézzen a tudományos gyakorlat, illetve a
rivális metafizikai elméletek fényében. A harmadik fejezetben amellett fogok érvelni,
hogy a metafizikai elméletek által feltételezett természeti törvény fogalma (illetve
a törvényekkel szemben támasztott kritériumok) nem szükséges(ek) a tudományos
gyakorlat magyarázatára, illetve hogy az átfogó metafizikai projektet feladva (és az
ontológiai gazdaságosság elvét szem előtt tartva) a tudományos törvényekről szá-
mot adni képes ontológiai minimalista megközelítés elfogadásával lehetőség nyílik a
törvények plauzibilis tudományfilozófiai magyarázatára.

Az itt tárgyalt központi probléma a természeti szükségszerűségről vallott néze-
tek mentén értelmezhető. Természeti szükségszerűségen a logikai szükségszerűségnél
gyengébb kapcsolatot szokás érteni, mely a metafizikai (például „a víz H2O” kije-
lentésben kifejeződő) szükségszerűségtől is különbözik. A humeiánus nézetek köz-
ponti téziseként határozhatjuk meg a természeti szükségszerűség tagadását, míg a
governista elméletek a tekintetben eltérhetnek, hogy hogyan értelmezik ezt a faj-
ta szükségszerűséget, de kiinduló tézisük (azaz, hogy létezik valamiféle természeti
szükségszerűség) azonos.

Az első fejezet a modern humeiánus elméletet, mint a törvényekről szóló metafi-
zikai tézist vizsgálja. A kortárs irodalomban humeiánus nézeten David Lewis hume-i
szuperveniencia tézisét értik. A humeiánus elméletekkel szemben megfogalmazott
kritikák jó része a szuperveniencia tézis tarthatatlansága melletti érveket sorakoz-
tatja fel. A 1.1. szakasz célja a hume-i szuperveniencia tézis általános definíciójának
megfogalmazása. Amennyiben egy tézis nem felel meg ennek a formális definíciónak,
úgy az nem a hume-i szuperveniencia tézis egy verziója, hanem, jóllehet humeiánus
(amennyiben tagadja a természeti szükségszerűséget) ám egy, a hume-i szuperveni-
enciától különböző nézet.

Miután a hume-i szuperveniencia reláció mibenlétét meghatároztam, rátérek a
Lewis által kidolgozott és védelmezett szuperveniencia tézis vizsgálatára. A Lewis-
féle koncepció 1.2. szakaszban történő általános bemutatása után a standard el-
lenvetéseket, és az arra a humeiánus kereteken belül adható válaszokat vizsgálom.
Az 1.2.1. szakaszban a szubveniens szint partikuláris tényeinek feltételezett intrinzi-
kussága kapcsán felmerülő problémákat, a 1.2.2. a kurrens fizikai elméletekkel való
összeegyeztethetetlenségből vett érvet, míg az 1.2.3. a Lewis-féle megfogalmazásban
implicit módon feltételezett ontológiai fundamentalizmus tarthatóságával kapcsola-
tos kételyeket elemzem.

A 1.3. szakasz egy, az előző szakaszokban tárgyalt problémákra immúnis hume-
iánus alternatíva lehetőségét vizsgálja, mely a Lewis-féle ontológiai elkötelezettsé-
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gek elhagyásával, de a természeti szükségszerűség tagadása és a hume-i szuperve-
niencia tézis fenntartása mellett ad számot a természeti törvényekről. A javaslat
alapján a szubveniens bázissal kapcsolatos Lewis-féle előfeltevések elhagyásával egy
olyan humeiánus elmélet kidolgozása válik lehetővé, mely nem szembesül a lokalitás-
probléma, vagy az ontológiai fundamentalizmus jelentette kihívással.

Miután a humeiánus elmélet „belső” problémáit (azaz az elmélet keretein belül is
megfogalmazható ellenvetéseket) megvizsgáltam, a második fejezetet az alternatív
metafizikai elméletekben rejlő lehetőségek és problémák vizsgálatának szentelem. A
2.1. szakaszban az univerzálé-realista, David Armstrong, Fred Dretske és Michael
Tooley nevéhez köthető elméletre (A továbbiakban ADT elmélet) fókuszálok. Az
univerzálé-realista értelmezés alapján a törvények univerzálék közötti relációkat fe-
jeznek ki, s ebből eredeztethető természeti szükségszerűségük. Az ADT elmélet me-
tafizikai előfeltevéseivel kapcsolatos általános problémák tárgyalása után a szakasz
végén amellett érvelek, hogy az elmélet illegitim módon támaszkodik az abduktív
(legjobb magyarázatra következtető) érvelésre, következésképp – ellentétben az el-
mélet védelmezői által osztott meggyőződéssel – nem alkalmasabb magyarázata a
törvényeknek, mint bármely más spekulatív tézis.

A 2.2. szakaszban azt az elméletet vizsgálom, mely szerint léteznek olyan funda-
mentális tulajdonságok, melyek alapvető diszpozicionális karakterrel rendelkeznek. A
diszpozicionalista elmélet alapján a törvények metafizikai értelemben is szükségsze-
rűek, azaz nincs olyan metafizikai értelemben lehetséges világ, melyben ne lennének
igazak. Az ADT elméletnél erősebb ontológiai elkötelezettségeket vállaló diszpozi-
cionalista javaslat vizsgálata után a fejezet további részében a humeiánus elmélet
ellen felhozható standard governista ellenérvek erősségét vizsgálom.

A governista elméletek képviselői a humeiánus elméletek két előfeltevését támad-
ják. Az egyik ilyen előfeltevés, hogy a törvények ontológiai értelemben nem többek
puszta regularitásoknál (regularitáselmélet), a másik pedig, hogy a törvények és
a modális karakterrel nem rendelkező partikuláris tények között fennáll a hume-
i szuperveniencia reláció. A 2.3. szakasz fő témája a regularitáselmélet governista
kritikája.

A 2.3.1. szakasz a naiv regularitáselmélet elleni érveket sorakoztatja fel. A naiv
regularitáselmélet kiindulópontja az a Hume-értelmezés, mely szerint a valóságban
nem létezik az oksági relátumok közötti szükségszerű reláció, csak puszta regula-
ritások vannak. Mindezt a törvényekre vetítve a naiv regularitáselmélet képviselői
amellett érvelnek, hogy nincs ontológiai különbség a törvények és a partikuláris
tények között. Standard ellenvetés ezzel kapcsolatban, hogy így a törvények és a
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véletlenszerű általánosítások közötti különbségről nem adhatunk számot, s ezért a
naiv regularitáselmélet nem alkalmas a törvények magyarázatára.

Ezt a problémát hivatott kiküszöbölni a 2.3.2. szakaszban tárgyalt Ramsey-Lewis
elmélet, mely szerint a törvények az egyszerűség és a magyarázóerő legjobb össz-
hangját megvalósító deduktív rendszer (egyfajta ideális tudományos elmélet) tételei
vagy axiómái. A Ramsey-Lewis elmélettel szemben megfogalmazható legkomolyabb
kritika a valószínűségi törvényekre hivatkozik. Lewis maga is elismeri, hogy ezen
a ponton legkönnyebb támadni a humeiánus elmélet általa képviselt verzióját. A
legjobb deduktív rendszert feltételező elmélet és a szubjektív valószínűséget az ob-
jektív valószínűségekkel összekötő koordinációs elv (Principal Principle) Lewis által
javasolt módosításával azonban ezek a problémák is orvosolhatók.

A regularitáselmélettel szemben megfogalmazható ellenvetések után a 2.4. sza-
kaszban rátérek a hume-i szuperveniencia tézis governista kritikájára, mely szerint
vannak olyan intuitíve lehetséges esetek, ahol a tézis sérül. Ezek az érvek olyan
lehetséges szituációkra hivatkoznak, melyekben két lehetséges világ megegyezik a
partikuláris tények tekintetében, de különböző törvények érvényesek bennük. A sza-
kasz végén Helen Beebee és Craig Callender alapján a lehetséges humeiánus választ
mutatom be.

Habár az előző két fejezetben tárgyalt felvetésekre reagálva kialakítható egy, a
tudományos gyakorlattal direkt módon nem konfrontálódó, és a metafizikai érvekkel
szemben is tartható humeiánus álláspont, a tudományos gyakorlat alapján egy ilyen
metafizikai elmélet előfeltevései sem támaszthatók alá. Ebből kiindulva a harmadik
fejezetben egy olyan megközelítés kidolgozását tűzöm ki célul, mely csak a minimá-
lis ontológiai elkötelezettségekre támaszkodva magyarázza a törvények tudományos
gyakorlatban betöltött kitüntetett szerepét.

A törvényekről szóló metafizikai elméletekkel szemben megfogalmazható általá-
nos kritika (3.1.) kiindulópontja, hogy az általános metafizikai kerettel és a tudomá-
nyos gyakorlattal való összeegyeztethetőség egymás ellenében is hathat. A fejezetben
a tudományos gyakorlattal való összeegyeztethetőség játszik központi szerepet. A mi-
nimalista humeiánus tézis megfogalmazásakor mindenekelőtt e kritériumot tartom
szem előtt. Ez a követelmény felülírhatja – és mint azt látni fogjuk, felül is írja – az
általános metafizikai elmélet megalkotására irányuló törekvéseket. A 3.1.1. szakasz-
ban amellett érvelek, hogy a metafizikusok által a természeti törvényekkel szemben
támasztott kritériumoknak a tudományos gyakorlatban használt aktuális törvények
nem felelnek meg, s így a természeti törvényekről nem alkothatunk legitim meta-
fizikai elméletet. A metafizikai megközelítések mellett felhozott standard érv, hogy
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intuitív meggyőződéseink jobban magyarázhatók a metafizikai előfeltevések segítsé-
gével. Az intuitív meggyőződések megbízhatóságával kapcsolatos kételyeket a 3.1.2.
szakaszban mutatom be.

Az ontológiai gazdaságosság elvét motiválhatják naturalista megfontolások, a
naturalizmus programja azonban, mint amellett a 3.2 szakaszban érvelek, egyfelől
gyakorlati nehézségekbe ütközhet, másfelől pedig szükségtelenné teszi a filozófiai
megközelítések kidolgozását, amennyiben az ilyen elméletek szükségképpen egybe-
esnek egyes tudományos eleméletekkel. A naturalista program mögött meghúzódó
ontológiai gazdaságosság elvét szem előtt tartva, ám a humeiánus elmélet keretein
belül maradva a 3. fejezet további szakaszaiban a javasolt ontológiai minimalista
humeiánus megközelítést vázolom.

A 3.2.1. szakaszban a tudomány törvényeivel szemben támasztott kritériumok
felsorolását követően amellett érvelek, hogy ezek közül egyes feltételeket – melyeket
az első két szakaszban ismertetett metafizikai elméletek implicit módon feltételez-
nek – az ontológiai gazdaságosságot és a tudományos gyakorlatot szem előtt tartva
gyengítek, míg másokat a – minimalista programot alapul véve – mellőzök. A szakasz
célja annak alátámasztása, hogy a törvényekről egy ilyen, visszafogottab ontológiai
háttérrel operáló elmélet alapján is számot adhatunk.

A 3.2.2. szakaszban azt vizsgálom, hogy az ontológiai minimalista megközelítés
hogyan viszonyul a hume-i szuperveniencia tézishez. Az első fejezet végén bemuta-
tott szuperveniencia relációval kapcsolatos legkomolyabb probléma, hogy az alapján
nem tudjuk konkrétan meghatározni a szubveniens bázist. Ígéretes alternatívának
tűnik John Earman és John T. Roberts javaslata, mely nem redukcionista módon
értelmezi a relációt, és a nomikus/szubnomikus megkülönböztetést olyan metodo-
lógiai distinkcióként vezeti be, mely nem von maga után ontológiai különbséget. A
természeti törvényekkel kapcsolatos realizmus miatt ugyanakkor Earman és Roberts
elemzése nem azonosítható az ontológiai minimalista programmal. A minimalista
humeiánus álláspontot megkülönböztetem az anti-realista, normatív elméletektől is.
Egy normativista javaslat az expresszivista projektivizmus, mely a törvények nor-
matív elemzésének és a hume-i szuperveniencia elvetésének elfogadásával jár. A szu-
perveniencia tézis a minimalista olvasatban is (csakúgy, mint Lewisnél) kontingens
tézis. Amennyiben empirikus úton bizonyítható, hogy a HS téves, a projektivista ja-
vaslat továbbra is élő alternatíva az ontológiai minimalizmus hívei számára. Annak
a valószínűsége, hogy empirikus úton bizonyítást nyerhet egy, a törvényekkel kapcso-
latos erős metafizikai elkötelezettségeket vállaló elmélet helyessége nem számottevő,
ám a naturalista álláspont ez esetben megkövetelné, hogy felhagyjunk a minima-
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lista programmal. Ilyen bizonyítékok hiányában azonban nincs okunk a metafizikai
projektet komolyan venni.
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1. fejezet

A hume-i szuperveniencia

Bevezető

A törvényekről szóló, természeti szükségszerűséget tagadó modern metafizikai el-
mélet a brit empirista hagyományra támaszkodik. David Hume Értekezés az emberi
természetről című munkájában az okság fogalom elemzése kapcsán arra a megálla-
pításra jut, hogy annak legfontosabb eleme a szükségszerű kapcsolatról kialakított
fogalmunk. Hume három relációra hivatkozik az okság elemzésekor, ezek: az állandó
együtt járás, az időbeli egymásra következés és a szükségszerűség. Ezek közül az ál-
landó együtt járásról és az időbeli egymásra következésről tapasztalat útján teszünk
szert.1 A korreláció és az időbeli egymásra következés csak szükséges, ám nem elég-
séges feltétele az okságnak. Hume megjegyzi, hogy a harmadik, elégséges feltételt
jelentő relációról, a szükségszerű kapcsolatról a tapasztalat segítségével nem szerez-
hetünk tudomást, hiszen pusztán az oksági reláció relátumainak vizsgálata során, a
priori módszerekkel nem tudunk olyan tulajdonságot azonosítani, mely felelős lenne
az ok és az okozat kérdéses viszonyáért:

. . . azt az erőt pedig, melynek révén az egyik tárgy létrehozza a másikat,
semmiképpen sem tudjuk kihámozni pusztán e tárgyaknak az ideájából,
amiből nyilvánvalóan következik, hogy az ok és az okozat kapcsolatá-
ról a tapasztalat nyomán szerzünk tudomást, és nem valamiféle elvont
okoskodás vagy reflexió alapján. (Hume, 2006, 82)

Arra a kérdésre, hogy vajon honnan teszünk szert a szükségszerű kapcsolat fogalmá-
1A téridőbeli érintkezés, csakúgy, mint az oksági reláció temporális aszimmetriája olyan krité-
riumok, melyek szerepe a modern humeiánus elméletek kontextusában problematikus, ezért
itt csak a standard olvasat alapján rekonstruálom Hume okságról alkotott nézeteit.
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1. A hume-i szuperveniencia

ra, ha egyszer a tapasztalat csak az egymásra következésről tudósít, Hume válasza
a következő:

A gyakori ismétlés nyomán ugyanis észreveszem: olyan megszokás ala-
kult ki bennem, mely arra készteti szellememet, hogy az egyik tárgy
felmerülésekor megjelenítse maga előtt ama tárgy szokásos kísérőjének a
képét is, és hogy ez utóbbit, az első tárggyal való kapcsolata folytán, éle-
sebb fényben jelenítse meg. Tehát ebből a benyomásból vagy késztetésből
merítjük a szükségszerűség ideáját. (Hume, 2006, 162)

Ahhoz tehát, hogy az események közötti szükségszerű kapcsolat fogalmával rendel-
kezzem, több azonos típusú eseményt kell megvizsgálnom, s ha azt tapasztalom,
hogy ezek minden esetben együtt járnak, akkor a megszokás arra fog késztetni, hogy
a következő ok-típusú eseményhez hozzárendeljem a megfelelő okozatot. A szükség-
szerűség „érzését” meg kell különböztetnünk attól, amit Hume valódi szükségszerű-
ségként határoz meg, nevezetesen a logikai szükségszerűségtől. Ha két dolog között
szükségszerű kapcsolat van, akkor nem lehetséges az egyiket elképzelni, vagy felfogni
a másik nélkül, ez pedig az ok-okozati relációra nem áll :

. . .mivel az egymástól különböző ideákat mindig el tudjuk választani,
és mivel az oknak és az okozatnak az ideája nyilvánvalóan különbözik
egymástól, ezért könnyen elképzelhető egy tárgyról, hogy az egyik pil-
lanatban még nem létezik, a másikban pedig már igen, és ehhez nem
kell összekapcsolnunk e tárgyat valamilyen oknak vagy létrehozó elvnek
a tőle különböző ideájával. (Hume, 2006, 91)

Hume tehát a (természetes) szükségszerűség fogalmának forrásaként az emberi
megismerés pszichológiai sajátosságait határozza meg. Amikor két eseménytípus kö-
zött erős korrelációt tapasztalunk, hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy közöttük
szükségszerű kapcsolat áll fenn. Hume álláspontját általánosítva azt mondhatjuk,
hogy a nomikus relációk (okság, törvények) esetén feltételezett szükségszerű kapcso-
lat eredete a megszokás, s így semmi okunk ebből a valóság szerkezetére vonatkozó
következtetéseket levonni. Habár Hume pszichologizáló elemzését a legtöbb kortárs
humeiánus elutasítja, a humeiánus megközelítés alapja a governisták által a nomikus
relációkban feltételezett szükségszerű kapcsolat elvetése.

Hume szükségszerűség-fogalma nem terjed ki a nem logikai természetű szük-
ségszerűségre. Ezzel ellentétben a modern humeiánus nézetek védelmezői a logikai
szükségszerűségen túl fizikai szükségszerűségről is beszélnek. Ha a (∀x)(Fx ⊃ Gx)
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1. A hume-i szuperveniencia

általánosítás törvényt fejez ki, akkor a humeiánus elmélet fényében az Fa ⊃ Ga

fizikailag szükségszerű. Ebben az értelemben a humeiánus elméletek Hume eredeti
nézeteivel összeegyeztethetetlen előfeltevésekkel élnek, abban azonban a modern hu-
meiánus nézetek követik névadójukat, hogy a törvények és az okság magyarázatakor
nem hivatkoznak nomikus vagy metafizikai szükségszerűségre. Nomikus szükségsze-
rűségen itt, és a továbbiakban azt a szükségszerűség fogalmat értem, mely alapján a
„p szükségszerű” kijelentés többet jelent annál, hogy p – adott kezdeti körülmények
között – következik a természeti törvényekből. A nomikus szükségszerűség ilyen ér-
telmezésére hivatkozik minden olyan elmélet, mely szerint léteznek olyan dolgok,
melyek egyes általánosításokat szükségszerűvé, természeti törvényekké tesznek.

A kortárs irodalomban elsősorban a David Lewis nevével fémjelzett elméletet szo-
kás humeiánus elméleten érteni. Ez abból a szempontból félrevezető lehet, hogy a
kortárs humeiánus elméletek képviselői közül nem mindenki osztozik Lewis metafizi-
kai elkötelezettségeiben. Ami miatt mégis a lewisi elméletet állítom jelen vizsgálódás
fókuszába, az nem más, mint az a filozófiatörténeti tény, hogy a fejezet témája, a
hume-i szuperveniencia tézis explicit kifejtésével nála találkozhatunk először. Ezen
a ponton érdemes megjegyezni, hogy Lewis elméletén belül három, egymástól füg-
getlen tézist különböztethetünk meg. Az első a regularitáselmélet, mely szerint a
törvények nem többek eseteik összességénél. A második Lewis általános, a valóság
szerkezetéről alkotott szubsztantív elmélete a hume-i szuperveniencia tézis, mely
szerint világunk fundamentális tulajdonságain szuperveniálnak a nomikus tények
(törvények, okság, kontrafaktuálisok): nincs két lehetséges világ, mely megegyezik
partikuláris tényeinek tekintetében, de különbözik abban, hogy milyen törvények,
vagy oksági relációk állnak fenn. A harmadik a Ramsey-Lewis elméletként is ismert,
a törvényeket az egyszerűség és a magyarázóerő legjobb egyensúlyát megvalósító
deduktív rendszerek tételeiként, vagy axiómáiként értelmező megközelítés. Eszerint
egy természeti törvény abban különbözik egy véletlenszerű (igaz) általánosítástól,
hogy tétele, vagy axiómája egy olyan, előrejelzéseket és tudományos magyarázatokat
alátámasztó deduktív rendszernek, mely a magyarázóerő és az egyszerűség legjobb
összhangját teremti meg. A lewisi projekten belül a Ramsey-Lewis elmélet a törvé-
nyek „kitüntetett státuszának” magyarázatára szolgál, mintegy kiegészítve a hume-i
szupervenienciát, ám mindkettőre igaz, hogy koherens módon tartható a másik elve-
tése mellett is.2 E fejezetben a hume-i szuperveniencia tézisre, pontosabban annak

2A törvények kitüntetett státusza ebben a kontextusban nem a véletlenszerű általánosítások
és a törvények közötti ontológiai különbségre vonatkozik, hiszen egy ilyen különbség megté-
tele összeegyeztethetetlen a humeiánus elmélettel, azt azonban a humeiánusok sem tagadják,
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Lewis-féle definícióval szemben megfogalmazható ellenvetésekre koncentrálok. A re-
gularitáselméletet külön, a 3. fejezetben tárgyalom majd.

Az 1.1. alfejezetet a hume-i szuperveniencia általános meghatározásának szente-
lem. Ez az általános definíció formálisnak tekinthető abban az értelemben, hogy nem
tartalmaz speciális kikötéseket sem a szubveniens sem pedig a szuperveniens szint
entitásaira vonatkozóan. A hume-i szuperveniencia formális definíciójával fölvértez-
ve ezután az 1.2. alfejezetben a Lewis-féle hume-i szuperveniencia tézist vizsgálom
és amellett érvelek, hogy az csak erős ontológiai elkötelezettségek árán tartható, s
így csak komoly módosítások árán, vagy a „reakciós fizika” melletti elköteleződéssel
tűnik védhetőnek. A Lewis-féle megfogalmazás lehetséges módosításainak vizsgála-
takor az 1.1 általános definíciójára támaszkodom.

Lewis tézisének problematikus pontjait három szakaszban tárgyalom: az 1.2.1-
ben azt az elkötelezettséget, mely szerint a fundamentális tulajdonságok, melyeken
a törvények (és általában a nem-fundamentális tulajdonságok) szuperveniálnak, int-
rinzikusak. Az intrinzikusság legígéretesebb definíciója a természetes tulajdonságok
feltételezésén alapul, a hume-i szuperveniencia Lewis-féle verziója azonban ennél töb-
bet feltételez. Lewis tökéletesen természetes tulajdonságai a természetes/diszjunktív
tulajdonság distinkció megtételénél erősebb ontológiai elkötelezettségeket feltételez-
nek.

A Lewis-féle megfogalmazásban explicit módon kifejtett lokalitás kritérium kap-
csán felmerülő problémákat a 1.2.2. szakaszban tárgyalom. Lewis eredeti megfogal-
mazása alapján a bázistények lokálisak, ugyanakkor úgy tűnik, hogy mindannak
fényében, amit kurrens fizikai elméleteink alapján tudunk a valóság szerkezetéről,
el kell vetnünk a lokális bázistények doktrínáját. Egy lehetséges menekülési útvonal
az lehet, ha a kvantummechanika valamely nem-standard értelmezése mellett köte-
lezzük el magunkat, ám így a hume-i szuperveniencia tézis tarthatósága attól fog
függeni, hogy a szóban forgó elmélet helyesnek bizonyul-e. Ez nem tűnik túl sze-
rencsés lépésnek, hiszen egyrészt nem tudjuk megjósolni, hogy a kvantummechanika
nem-standard értelmezései nem bizonyulnak-e tévesnek, másrészt pedig metafizikai
elméletünk módszertani okokból – lévén annak kijelentései a legritkább esetben iga-
zolhatók vagy cáfolhatók empirikusan – nem alkalmas a rivális elméletek közötti
döntés alátámasztására. Lewis alapvető tulajdonságai és a fizika összeegyeztetése

hogy a törvények és a véletlenszerű általánosítások között különbséget kell tennünk. Kitünte-
tett státuszon ebben az értelemben elsősorban a törvények tudományos érvelésben betöltött
szerepét kell értenünk. A Ramsey-Lewis elmélet részletesebb elemzésére a 3. fejezetben még
visszatérek.
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még abban az esetben is problematikus, ha eltekintünk a lokalitás problémájától.
Mint azt a szakasz végén látni fogjuk, a klasszikus mechanika is összeegyeztethetet-
lennek tűnik Lewis intrinzikus fundamentális tulajdonságaival.

Az 1.2.3. szakasz az ontológiai fundamentalizmus elleni (metafizikai) érvekre kon-
centrál. Az ontológiai fundamentalizmus szerint a szubveniens szinten a világ fun-
damentális tulajdonságai találhatók. Az ontológiai fundamentalizmus elleni érvek
egy része az ontológiai fundamentalizmus mereológiai atomista olvasatát feltételezi,
mely szerint a fundamentális szint elemei a tovább már nem osztható elemi entitá-
sok. A mereológiai atomizmust feltételező ontológiai fundamentalizmus ellen ugyan
nem állnak rendelkezésre konkluzív érvek, ám a végtelen oszthatóság lehetőségét
sem zárhatjuk ki a priori módon. A hume-i szuperveniencia védelmezője háromféle-
képp hatástalaníthatja az ontológiai fundamentalizmus kritikájából kiinduló érveket:
hivatkozhat arra, hogy az ontológiai fundamentalizmus sem kevésbé plauzibilis el-
képzelés, mint a végtelen oszthatóság, így a végtelen oszthatóság puszta lehetősége
nem érv a fundamentalizmus elvetése mellett. A második lehetőség, hogy kimutatja:
az ontológiai fundamentalizmus nem feltételezi a mereológiai atomizmust. Harmadik
lehetőségként átfogalmazhatja a tézist oly módon, hogy az a végtelen oszthatósággal
is összeegyeztethető legyen.

Az 1.3. alfejezetben amellett érvelek, hogy a humeiánus elméletekkel szemben
az elmélet keretein belül megfogalmazott, és a tudományos gyakorlattal való össze-
egyeztethetetlenségre alapozott érvek kivédhetők, ha a Lewis által előfeltételezett
metafizikai elméletet gyengítjük. Egy kevesebb ontológiai elkötelezettséggel élő hu-
meiánus metafizikai elmélet a fenti problémákkal szemben védhető.

1.1. Lehetséges világok és a hume-i szuperveniencia

tézis

A hume-i szuperveniencia3 tézis röviden úgy fogalmazható meg, hogy nincs olyan
lehetséges világ, melynek alapvető tulajdonságai megegyeznek az aktuális világéival,
ám a törvények, vagy az oksági kapcsolatok tekintetében különbözik attól. Első

3A magyar szakirodalomban szokás az angol supervenience kifejezést ráépülésnek is fordítani,
ám ezt nem tartom túl szerencsésnek, tekintve, hogy az angol kifejezés konnotációi – leg-
alábbis filozófiai kontextusban – nem fedhetők le a magyar ráépüléssel. Például mondhatjuk
hogy a ház ráépül az alapra, azt azonban már nem, hogy a ház szuperveniál az alapon,
mivel a ház tulajdonságai nem olyan módon meghatározottak az alap tulajdonságai által,
ahogyan azt a szuperveniencia tézis megkövetelné.
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megközelítésben tehát kijelenthetjük, hogy a tézis csak a lehetséges világok kontex-
tusában értelmezhető. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a lehetséges világok-
ra vonatkozó filozófiai elméletek közötti választásunk nagyban befolyásolja, hogy
mennyire tartjuk erősnek a mellette, vagy ellene felhozott gondolatkísérletekre hi-
vatkozó érveket. Érdemes tehát mindenek előtt áttekinteni a lehetséges világokkal
kapcsolatosan elfoglalható filozófiai álláspontokat.

A lehetséges világokkal kapcsolatos realizmus az analitikus metafizikai diskur-
zusban is meglehetősen egzotikus nézetnek számít, a lehetséges világok fogalmának
bevezetése mellett szóló érv ugyanakkor nem teljesen idegen a világról alkotott pre-
teoretikus elképzeléseinktől. Ésszerűnek tűnik azt gondolni, hogy világunk az ak-
tuálisan fennálló szituációk összességeként írható le. Az, hogy épp ezt a mondatot
gépelem egy öreg laptop billentyűzetén ugyanúgy része az aktuális világnak, mint
hogy az Erasmus hídon fel vannak kapcsolva a lámpák, vagy hogy a Föld a Nap
körüli pályáján halad. Szintén plauzibilisnek tűnik az a feltevés, mely szerint ezek
a szituációk nem szükségszerűek. Ülhetnék most egy moziban is, ahelyett, hogy ezt
a szöveget írom, a híd lámpái lekapcsolt állapotban is lehetnének, sőt (bár némileg
több képzelőerőt igényel) elgondolható az a szituáció is, hogy a Föld nem a Nap körül
kering. E két, valóban plauzibilisnek tűnő premisszából kiindulva feltételezhetjük,
hogy az aktuális világ (az aktuálisan fennálló összes szituációt tartalmazó halmaz)
egyike a lehetséges világoknak (azon halmazoknak, melyek más, nem aktuális szi-
tuációkat tartalmaznak). Azt a mondatot tehát, hogy „Egy moziban is ülhetnék”
a lehetséges világok kontextusában úgy értelmezhetjük, hogy „van olyan lehetséges
világ, ahol egy moziban ülök”. A lehetséges világokkal kapcsolatos fenti egyszerű
megfontolások alapján megalkotható egy olyan szemantikai elmélet, mely a modális
kijelentéseink értelmezéséhez nyújt hasznos eszközt.

Habár a lehetséges világok fogalma Leibniz óta ismert volt a filozófián belül, az
érdeklődés középpontjába a huszadik század közepén került, a modális logika fejlő-
désének köszönhetően. A központi problémát a modális logika intenzionalitása jelen-
tette. Egy predikátum extenziója (faktuális értéke) egzakt módon meghatározható
azon dolgok halmazaként, melyekre alkalmazható. Azonos extenziójú kifejezések sal-
va veritate felcserélhetők: a mondat igaz marad miután egy kifejezést egy azonos
extenziójú másikra cserélünk. A katolikus egyházfőre vonatkozó kijelentésünk igaz-
ságértéke ugyanaz lesz, mint a Jorge Mario Bergoglio-ról, vagy Róma püspökéről tett
kijelentésé. Az intenzió ezzel szemben a predikátum „értelme” vagy „ jelentése”, mely
nem határozható meg ily módon és a salva veritate felcserélhetőség sem teljesül. A
modális kifejezéseink intenzionális kontextusokat teremtenek. Ennek szemléltetésére
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vizsgáljuk meg a következő, egyszerű példát: Tegyük fel, hogy Bertalannak két öccse
van. Ekkor az alábbi kijelentések igazak:

1. Bertalan mindkét öccse fiatalabb, mint ő. (∀x)(Ax ⊃ Bx)

2. Bertalan mindkét testvére fiatalabb, mint ő. (∀x)(Cx ⊃ Bx)

A fenti két kijelentésben előforduló „x Bertalan öccse”(Ax) és „x Bertalan test-
vére”(Cx) kifejezések salva veritate felcserélhetők. Ez könnyen belátható: vegyük 1.
negációját, a

3. ¬(∀x)(Ax ⊃ Bx)

mondatot. 3. hamis (Bertalan öccsei természetesen fiatalabbak Bertalannál) és
következik belőle 2. tagadása:

4. ¬(∀x)(Cx ⊃ Bx)

A „Bertalan mindkét öccse” és a ‘Bertalan mindkét testvére” kifejezések ugyanis
koextenzívek. Az 1. kijelentésről nem csak azt gondoljuk, hogy igaz, de mivel Berta-
lan öccsei nem lehetnek egyidősek Bertalannál, vagy idősebbek nála, azt is gondoljuk,
hogy a mondat szükségszerűséget fejez ki. Ha azonban az 1. kijelentést úgy módo-
sítjuk, hogy az tartalmazzon egy modális operátort, a salva veritate felcserélhetőség
elve sérül. A

5. �(∀x)(Ax ⊃ Bx)

kijelentés igaz (Szükségszerű, hogy Bertalan öccsei fiatalabbak Bertalannál),
ugyanakkor a

6. �(∀x)(Cx ⊃ Bx)

hamis. Bertalannak lehetnének idősebb testvérei is. Ugyanakkor, 5. negációja,

7. ¬ �(∀x)(Ax ⊃ Bx) ≡ ♦¬(∀x)(Ax ⊃ Bx)

nyilvánvalóan hamis, hiszen Bertalan öccsei szükségképpen fiatalabbak Bertalan-
nál. Az ugyanakkor lehetséges, hogy Bertalannak csak idősebb testvérei legyenek,
tehát

8. ♦¬(∀x)(Cx ⊃ Bx)
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igaz.
A szükségszerűséget és lehetőséget kifejező 5. – 8. mondatokban szereplő A ás

B kifejezések ugyan koextenzívek, de a salva veritate felcserélhetőség sérül. A mo-
dális operátorok ezen tulajdonságának magyarázatához felhasználhatjuk a standard
modellelméleti szemantika lehetséges világokra kiterjesztett verzióját4. A standard
modellelméleti szemantika alapján egy L elsőrendű formális nyelv I interpretációja

a) meghatározza U tárgyalási univerzumot. (U azon dolgok halmaza, melyet L
hivatott leírni)

b) L minden τ kifejezéséhez hozzárendeli az aτ ∈ U jelöletet.

c) minden n-argumentumú π predikátumhoz hozzárendeli az Eπ extenziót. (Eπ
0 vagy 1 igazságérték, ha π 0 argumentumú predikátum, U egy részhalmaza
n = 1 esetén és U elemeiből képzett rendezett n-esek osztálya, ha n > 1).

Ahhoz, hogy a � és ♦ modális operátorokat értelmezni tudjuk, E extenzión kí-
vül szükségünk van L predikátumainak lehetséges, vagy alternatív extenzióira is.
Az alternatív extenzió fogalma a lehetséges világ szemantika segítségével értelmez-
hető: L modális nyelv M modális interpretációja meghatározza az U tárgyalási
univerzumot, a „lehetséges individuumok” halmazát.M (csakúgy, mint I) minden
kifejezéshez (term-hez) hozzárendeli a aτ ∈ U jelöletet. M ezen felül meghatároz-
za lehetséges világok W halmazát is (mely halmaz egyik eleme w@ aktuális világ).
M minden n-argumentumú predikátumhoz rendel egy Fπ függvényt, π intenzióját,
mely wi lehetséges világra π wi lehetséges világbeli Fπ(wi) extenzióját adja.

Fentiek alapján magyarázható a koextenzív kifejezések salva veritate felcserél-
hetőségének sérülése modális kontextusokban. A � operátor 5. és 6. mondatokban
egy univerzális kvantor, míg a ♦ a 7. és 8. mondatokban egy egzisztenciális kvantor
szerepét tölti be, melynek hatáskörébe azM által meghatározott W halmaz elemei
(a lehetséges világok) tartoznak, ezért �p és ♦p igazságértéke nem határozható meg
pusztán p igazságértéke alapján.

A modális kijelentések igazságértéke a lehetséges világokra hivatkozva a követ-
kezőképp határozható meg:

�p = 1 : p minden lehetséges világban igaz.

♦p = 1 : p legalább egy lehetséges világban igaz.
4A lehetséges világ szemantika bemutatásakor Christopher Menzel (2016) terminológiáját és
jelöléseit vettem át.
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1. A hume-i szuperveniencia

A lehetséges világ szemantikából önmagában nem következik semmiféle ontológiai
elkötelezettség a lehetséges világokkal kapcsolatban. Az eddigiekben láthattuk, hogy
a lehetséges világ szemantika segítségével magyarázható a modális kontextusok in-
tezionalitása, és megadható a �p igazságértéke. Az alábbiakban a lehetséges világok
természetére vonatkozó metafizikai/ontológiai kérdésre adható válaszokat vizsgálom.

A lehetséges világokról szóló metafizikai elméletek eltérnek ontológiai gazdagság
tekintetében. David Lewis (1986a, 1976) modális realizmusa olyan ontológiai keretet
kínál, melyben a lehetséges világok ugyanolyan módon léteznek, mint az aktuális vi-
lág, nincs valódi ontológiai különbség az aktuális világ és a lehetséges világok között.
Lewis elmélete alapján egy lehetséges világ térben és időben egymással különféle re-
lációban álló fizikai tárgyak (Lewis nem zárja ki a nem-fizikai entitások létét, én
azonban az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak a fizikai tárgyakra szűkítem
a lehetséges individuumok halmazát) összessége, csakúgy, mint az aktuális világ.
Nincs tehát ontológiai különbség i ∈ wi és i ∈ w@ között. Az, hogy i ∈ w@ aktuá-
lisan létezik nem jelent többet, mint hogy abban a világban létezik, melyben mi is.
Egy wi lehetséges világban létező megfigyelő számára i ∈ w@ pusztán lehetséges. Az
aktualitás Lewis elmélete alapján indexikus tulajdonsága w@ lehetséges világnak.
Lewis (1986a) alapján a lehetséges világok következő definícióját adhatjuk:

Def1.1 w L-lehetséges világ def
= w bármely két tetszőlegesen kiválasztott része va-

lamilyen téridőbeli kapcsolatban van egymással, és nincs olyan része, mely
téridőbeli kapcsolatban lenne olyan fizikai tárggyal, mely nem része.

A lehetséges világok tehát „zártak” : nincs olyan individuum, mely egyszerre több
lehetséges világban létezik. Ha a modális operátort lehetséges világok feletti kvan-
tifikációként értelmezzük, a �p jelentése, mint láttuk: p minden lehetséges világban
igaz. Ez azonban látszólag lehetetlen, ha p csak egy lehetséges világban létezhet.
Lewis megoldása a hasonmáselmélet, mely szerint p szerepét egy másik lehetséges
világbeli p-től különböző, de funkciójában megegyező individuum tölti be: x ∈ w@

hasonmása y ∈ w1 akkor és csak akkor, ha y w1-ben jobban hasonlít x-re az aktuális
világban (a szituációban betöltött szerepét tekintve), mint bármi más w1-ben.

A lehetséges világ szemantika metafizikai értelmezésekor Lewis konkrét lehetsé-
ges világainak alternatívájaként az Alvin Plantinga (1974) által javasolt absztakci-
onista megközelítés áll rendelkezésünkre. Plantinga a tényállások [states of affairs]
fogalmára támaszkodik. A tényállások olyan absztrakt entitások, melyek segítségével
megragadható a különbség az aktualitás és a lehetőség között. A „Orbán Viktor a
harmadik magyar köztársaság negyedik és nyolcadik miniszterelnöke” mondat igaz,
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a tényállás, amit rögzít fennáll. Egy nem szükségszerűen, ám tényszerűen hamis
mondat ezzel szemben egy lehetséges tényállást rögzít. A „Vlagyimir Vlagyimirovics
Putyin Magyarország miniszterelnöke” mondat hamis, de nem szükségszerűen az, így
egy lehetséges tényállást rögzít. Egy s tényállás tartalmaz egy másik s∗ tényállást, ha
s nem állhat(na) fenn s∗ nélkül. A „Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin Magyarország
miniszterelnöke” mondat által leírt tényállás tartalmazza azt a tényállást, melyet
a „Magyarországnak van miniszterelnöke” mondat ír le. Hasonlóan, egy t tényállás
kizár egy másik, t∗ tényállást, ha t csak ¬t∗ esetén állhat fenn (�¬(t&t∗)). Az „Or-
bán Viktor a harmadik magyar köztársaság negyedik és nyolcadik miniszterelnöke”
mondat által rögzített tényállás kizárja az „Orbán Viktor a harmadik magyar köztár-
saság első miniszterelnöke” tényállást. Egy s tényállás teljes, ha bármely s∗-ra igaz,
hogy s vagy kizárja, vagy tartalmazza. Plantinga javaslata alapján így a lehetséges
világok alábbi definícióját kapjuk:

Def1.2 w P-lehetséges világ def
= w egy teljes tényállás, mely w@ esetén fennáll.

A fenti definícióból következik, hogy a w@ aktuális világ egyike a lehetséges
világoknak. További következmény, hogy legalább egy lehetséges világ fennáll, illetve
legfeljebb egy lehetséges világ állhat fenn (a w@ aktuális világ). Ez utóbbi könnyen
belátható: Ha w1 és w2 lehetséges világok különböznek, akkor van legalább egy olyan
tényállás, melyet w1 tartalmaz és w2 kizár. Amennyiben w1 és w2 is aktuális lenne,
akkor ez a tényállás egyszerre fennállna (w1-ben) és nem állna fenn (w2-ben), ami
ellentmondás.

A lehetséges világok és az aktuális világ közötti ontológiai különbség kérdésében
Plantinga álláspontja eltér a Lewisétól, ugyanis az aktuális világnak kitüntetett sze-
repe van az absztrakcionista elméletben: A p igaz wi-ben annyit tesz, hogy ha wi
fennáll(na), p igaz (lenne), míg p igaz w@-ban azt jelenti, hogy p igaz simpliciter.
Természetesen minden lehetséges világ aktuális az adott világban, ennyiben Plant-
inga elmélete rokon a Lewis-féle elgondolással, de w1, w2, ..., wn lehetséges, de nem
aktuális tényállásként léteznek w@-ban. Ez a különbségtétel teszi lehetővé Plantinga
számára, hogy megkerülje a világokon átívelő azonosság problémáját, melyet Lewis,
mint láttuk a hasonmáselmélet segítségével próbál megoldani.

Mivel Plantinga szerint egy individuum csak egy aktuális világban rendelkezhet
valamely tulajdonsággal (csak az aktuálisan fennálló objektum rendelkezhet tulaj-
donságokkal), a világokon átívelő azonosság problémája nem jelent nehézséget a
lehetséges világokat tényállásokként kezelő absztrakcionizmus számára. Plantinga
szerint az alábbi következtetés nem érvényes:
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PR1. Bármely x és y individuumra igaz, hogy ha x rendelkezik olyan tulajdonsággal,
mellyel y nem rendelkezik, akkor x különbözik y-tól :
(∀x, y)(Px&¬Py)⇒ x 6= y (Leibniz-elv)

PR2. x rendelkezik valamely (P ) tulajdonsággal az aktuális világban (Pxw@
) és van

olyan lehetséges világ, ahol y nem rendelkezik P -vel (¬Pywi
) :

Pxw@
&¬Pywi

∴ x ∈ w@ nem lehet azonos y ∈ wi individuummal:
(∀x, y)(Pxw@

&¬Pywi
)⇒ x 6= y.

ugyanis a Pxw@
&¬Pywi

nem tulajdonít különböző tulajdonságokat aktuálisan létező
individuumoknak. A Leibniz-elv nem alkalmazható különböző lehetséges világokban
létező individuumokra.

Lewistól és Plantingától eltérően David Armstrong (1978b , 2004) a lehetséges
világokat objektumok és tulajdonságaik által konstituált tények kombinációjaként
elrendeződéseként értelmezi. Mint később, a 2.1 szakaszban látni fogjuk, Armstrong
ezeket a tulajdonságokat univerzálékként értelmezi. Armstrong lehetséges világok-
kal kapcsolatos elméletének megértéséhez itt elegendő annyit megjegyezni, hogy egy
tény két komponense az objektum, és a tulajdonság, vagy reláció (Armstrongnál uni-
verzálé), melyet példáz [exemplify]. Az „Az Erasmus híd 139 méter magas” mondat
tehát egy objektum (a híd) és egy tulajdonság (139 méter magas) által konstituált
tényt fejez ki. Ezt a tényt (egy objektum és egy tulajdonság/reláció kombinációját)
Armstrong atomi ténynek nevezi. Egy [R, a1, ..., an] atomi tényt R n-tagú reláció és
a1, ..., an objektumok példáznak. Abban az esetben ha egy tényt egy objektum és
egy tulajdonság konstituál, monadikus tényről beszélünk. A molekuláris tény atomi
tények konjunkciójaként értelmezhető. Az 1.1 táblázatban a,b,c . . . objektumokat,
míg F,G,H . . . tulajdonságokat jelöl. A táblázatban x-el jelölhetjük az atomi és mon-
adikus tényeket (ilyen például Fa). Amennyiben egy teljes táblázatot készítenénk
a világ objektumairól és azok tulajdonságairól, a táblázatban az összes tényt (az
aktuális világ egészét) regisztrálhatnánk.

Ahogyan arra Armstrong is rámutat, az 1.1 táblázat értelmezése két fontos meta-
fizikai kérdést vet fel. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy hogyan értelmezzük az üresen
marad mezőket, a másik pedig az x-ek elrendeződésének modális karakterével, azzal
ti. hogy az aktuális elrendeződésben van-e bármi szükségszerű, vagy az teljességgel
kontingens. A táblázat üres mezőivel kapcsolatban elfoglalható álláspontok a kö-
vetkezők: 1. Az üres mezők nem reprezentálnak semmit, 2. Az üres mezők negatív
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1.1. táblázat. Objektum - Tulajdonság kombinációk (Armstrong (2004) alapján)

a b c d e f g h i j k

F x x x x x x

G x x x x

H x x x x

I x x x x

J x x

K x x x

tényállásokat jelölnek, és 3. az üres mezők azokat a lehetőségeket jelölik, melyek
ugyan aktuálisan nem realizáltak, de valahogyan számot kell adnunk róluk, így az
ontológiai eszköztárunkban szerepelniük kell. Mint láttuk, Lewis elmélete alapján az
üres helyek lehetséges világok tényeinek feletethetők meg, melyek pontosan ugyan-
olyan módon léteznek, ahogyan az aktuális világ tényei. Armstrong álláspontja az
első opcióhoz áll közelebb. Ami a második kérdést illeti, Armstrong válasza szintén
negatív. Az atomi és monadikus tények aktuális mintázata nem zár ki más lehetséges
elrendeződéseket. A táblázatban jelölt tények alternatív „mintázatai” a lehetséges vi-
lágoknak feleltethetők meg. Az előbbiekből következik, hogy nincs olyan lehetséges
világ, melyet valamely atomi tény kizárna.

1.2. táblázat. Lehetséges objektum-tulajdonság kombinációk (Armstrong (2004)
alapján)

w@

a b c d e f

F x x x x

G x x

H x x

I x x x

J

K x

w1

a b c d e f

F x x x x

G x x x

H x x

I x x

J x

K

A 1.2 táblázat az aktuális világ és egy lehetséges világ egy szegmensének tény-
állásait szemlélteti. Armstrong kombinatorikus elmélete alapján bármely tetszőle-
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ges elrendezés lehetséges. A lehetséges világok ontológiai státuszával kapcsolatban
a kombinatorikus elmélet alapján kétféle válasz adható. Az egyik lehetőség, hogy –
hasonlóan Plantinga megoldásához – feltételezzük az aktuálisan fennállóakon kívül
az ún. kombinatorikus tényállások létét az aktuális világban. Az ontológiai gazda-
ságosság hívei ugyanakkor értelmezhetik a kombinatorikus elméletet úgy is, hogy a
lehetséges tényállásokra mint fikciókra hivatkoznak. A fikcionalisták szerint a lehet-
séges világ szemantika hasznos eszköz a modális kijelentéseink megértéséhez, de a
lehetséges világokat nem sorolhatjuk a létezők közé. Mikor egy modális kijelentés
igazságértékét keressük, úgy beszélünk, mintha egy másik lehetséges világban létező
individuumról tennénk kijelentéseket, de ez önmagában nem indokolja a lehetséges
világok (legyenek azok absztrakt vagy konkrét entitások) posztulálását (vö. Stephen
Yablo (1996)).

Habár az eddig tárgyalt elméletek az ontológiai elkötelezettségek terén jelentősen
eltérnek, abban az előfeltevésben mégis osztoznak, hogy a lehetséges világ szemantika
legalábbis hasznos lehet a modális kijelentéseink elemzésekor. Ebből a feltevésből
következik, hogy a lehetséges világ szemantikát, mint koherens elméletet a Lewis-
féle realista éppúgy elfogadja, mint a lehetséges világok létét tagadó fikcionalista. A
hume-i szuperveniencia tézis bármely álláspont elfogadása mellett értelmezhető, így
Lewis modális realizmusa nem képezi annak szerves részét.

1.2. Lewis hume-i szuperveniencia tézise

A szuperveniencia-reláció definíciója első megközelítésben így hangzik:

A tulajdonságok akkor és csak akkor szuperveniálnak B tulajdonságo-
kon, ha az A tulajdonságokban való különbözőség feltételezi a B tulaj-
donságokban való különbözőséget – vagy, ami ezzel egyenértékű: akkor
és csak akkor, ha a B tulajdonságok tökéletes egyezése garantálja az
A tulajdonságok tökéletes egyezését. (McLaughlin és Bennett, 2008, 1.
szakasz)

Röviden: Nincs A-különbség B-különbség nélkül. Ez individuumok és lehetséges
világok tulajdonságaira is alkalmazható. Mivel a hume-i szuperveniencia a lehetséges
világok kontextusában értelmezendő, a továbbiakban a hume-i szupervenienciára,
vagy egyszerűbben, a szuperveniencia relációra, mint egy (lehetséges) világ tulaj-
donságai között fennálló viszonyra hivatkozok. w1 lehetséges világ A tulajdonságai
akkor és csak akkor szuperveniálnak B tulajdonságokon, ha nincs olyan w2 lehetséges
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világ, melyben B tulajdonságok eloszlása megegyezik az w1 világ B tulajdonságai-
nak eloszlásával, de A tulajdonságok eloszlásának tekintetében a két lehetséges világ
különbözik. Ezt szokás globális szuperveniencia relációnak is nevezni:

globális szuperveniencia A-tulajdonságok akkor és csak akkor szuperveniálnak
B-tulajdonságokon, ha bármely w1 és w2 lehetséges világra igaz, hogy ha B-
tulajdonságaik egész világra kiterjedő mintázatában [world-wide pattern] meg-
egyeznek, akkor megegyeznek A-tulajdonságaik teljes világra kiterjedő mintá-
zatában is.

Egy lehetséges világra kiterjedő mintázaton érthetjük a világ tulajdonságainak
térbeli és időbeli eloszlását. Amikor a humeiánus elmélet keretein belül hivatkozunk a
szuperveniencia relációra, akkor (Lewist követve) a téridőbeli mintázatról beszélünk.
Egy lehetséges világ teljes története tartalmazza a múlt- és jelenbelieken kívül a
jövőbeli eseményeket is. Ezt az extra kikötést szem előtt tartva megfogalmazhatjuk
a hume-i szuperveniencia általános definícióját:

hume-i szuperveniencia Ha w1 lehetséges világban A tulajdonságok szuperveni-
álnak B tulajdonságokon, akkor nincs olyan közeli w2 lehetséges világ, melyben
A tulajdonságok téridőbeli eloszlása különbözik, de a világ teljes történetében
nincs semmi eltérés B tulajdonságok tekintetében w1 világtól.

Lewis elmélete alapján a hume-i szuperveniencia kontingens tézis : az aktuális
világhoz közeli (a mi világunk tulajdonságaihoz hasonló partikuláris tulajdonságok-
kal rendelkező) világok relevánsak annak eldöntésekor, hogy az aktuális világban
fennáll-e. Ezért fontos a fenti megfogalmazásban a közeli kitétel. Azt is elismeri,
hogy vannak olyan lehetséges világok, melyben a hume-i szuperveniencia nem ér-
vényesül, ám ezek a miénktől nagyon különböző világok. Az ilyen világokban lé-
teznek a téridőbeli relációkon kívüli, redukálhatatlanul extrinzikus tulajdonságok,
olyan (szintén elemibb tulajdonságokra redukálhatatlan) tulajdonságok, melyek a
téridő egy pontjánál nagyobb kiterjedésű régiójában instanciálódnak. Ilyen lehetsé-
ges világok természetesen elgondolhatók, de Lewis számára az elgondolhatóság nem
az egyedüli kritérium a "megfelelő" lehetséges világok kiválasztása során. Azok a
világok, melyek az aktuális világ természetes alapvető tulajdonságain kívül extra
tulajdonságokkal is rendelkeznek, távoliak. A hume-i szuperveniencia sérül bennük,
de ez pusztán annyit jelent Lewis számára, hogy a HS kontingens tézis. Az csak az
aktuális világhoz hasonló világokban érvényes. Lewis (1986b, x)
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A hume-i szuperveniencia Lewis-féle verziója nem független a fizikalista törekvé-
sektől. Lewis a Humean Supervenience Debugged című írásában erről a következőt
írja:

A hume-i szuperveniencia védelmének lényege nem a reakciós [reacti-
onary] fizika támogatásában áll, hanem inkább az olyan filozófiai érvek
elvetésében, melyek szerint több dolog van földön és égen, mint amiről a
fizika valaha álmodott (Lewis, 1994, 474).

Lewis elsősorban egy olyan metafizikai elmélet kidolgozásában érdekelt, mely nem
feltételez a fizikalizmustól eltérő ontológiai eszköztárat. A fizikalizmus elégtelenségét
kimutatni hivatott érvek elleni védelem sikere elegendő indok lehet a gazdagabb
ontológiai háttérrel operáló alternatívák kiküszöböléséhez. Lewis motivációja tehát
annak kimutatása, hogy a törvények nem rendelkeznek a partikuláris tényekétől
különböző, ontológiai értelemben kitüntetett státusszal. A Humean Supervenience
Debugged című cikkében a következőképp határozza meg a pozitív tézist :

A hume-i szuperveniencia újabb spekulatív kiegészítése annak a tézis-
nek, mely szerint az igazság szuperveniál a létezésen. Azt mondja ki,
hogy egy olyan világban, mint amilyen a mi világunk, az alapvető viszo-
nyok téridőbeliek: térbeli és időbeli távolsági relációk és talán betöltési
relációk pontszerű dolgok és téridőbeli pontok között. Ezen túl azt is
kimondja, hogy egy olyan világban, mint amilyen a miénk, az alapvető
tulajdonságok lokális tulajdonságok: pontok, vagy pontszerű dolgok tö-
kéletesen természetes, intrinzikus tulajdonságai. Azt állítja tehát, hogy
minden más a lokális tulajdonságok téridőbeli eloszlásán szuperveniál a
világ teljes története, a múlt, a jelen és a jövő során. (Lewis, 1994, 474)

A Philosophical Papers II. előszavában az ebből következő negatív tézis tömör összeg-
zésével találkozunk:

Röviden: van a tulajdonságok eloszlása, és nincs más. Nincs különbség a
tulajdonságok eloszlásának különbsége nélkül, minden más azon szuper-
veniál. (Lewis, 1986b, x)

A fentiek alapján tehát a Lewis-féle szuperveniencia tézis a következőképp defi-
niálható:

Hume-i szupervenienciaLewis Ha w1 lehetséges világbanA tulajdonságok szuper-
veniálnak B lokális, természetes és intrinzikus fundamentális tulajdonságokon,
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akkor nincs olyan közeli w2 lehetséges világ, melyben A tulajdonságok téridő-
beli eloszlása különbözik, de a világ teljes történetében nincs semmi eltérés B
tulajdonságok tekintetében w1 világtól.

Lewis (1986b) az elnevezés magyarázataként Hume-ra, mint a szükségszerű kap-
csolatot tagadó filozófusra utal, majd ugyanitt a hume-i szuperveniencia védelmében
teendő első lépésként határozza meg annak kimutatását, hogy a törvények szuper-
veniálhatnak a fundamentális tulajdonságokon. A tézis értelmében, ha a természeti
törvények mások lennének, akkor a fundamentális tulajdonságok mintázata is más
lenne. Lewis megoldása alapján tehát a törvények téridőben lokális, partikuláris
tulajdonságok mintázatára redukálhatók. Mint az a fenti idézetekből is kiderül, Le-
wis eredeti megfogalmazásában a szubveniens bázis-tulajdonságok intrinzikusak és
természetesek. A természetes, intrinzikus tulajdonságok megfeleltethetők a funda-
mentális tulajdonságokkal, melyekről fizikai elméleteink tájékoztatnak:

A fizikának megvan a saját listája az „alapvető fizikai tulajdonságok-
ról” : a részecskék töltése és tömege, vagy úgynevezett „spinjei”, az elemi
részecskék „színei” és „ízei”, és talán pár olyan, amit még ezután fedez
fel. Más lehetséges világokban, ahol a fizika is más, másfajta fundamen-
tális fizikai tulajdonságok fognak instanciálódni, melyek idegenek a mi
világunk tulajdonságaihoz képest. (Lewis, 1986a, 60)

A Lewis-féle definíció alapján tehát egy w lehetséges világ természetes, lokális,
intrinzikus tulajdonságain szuperveniál w minden más tulajdonsága, így a törvények
és az okság is. Ilyen alapvető tulajdonság lehet például a pontszerű töltés, vagy a
tömeg. A pontszerű töltés természetes tulajdonság ellentétben például az olyan disz-
junktív tulajdonságokkal, mint amilyen az „islert enni, vagy 210m magasnak lenni”.
A lokalitás itt azt jelenti, hogy a tulajdonságok téridőbeli pontokban instanciálód-
nak, míg az intrinzikusság annak standard, metafizikai értelmezésében szerepel. A
hume-i szuperveniencia általános definíciójával felvértezve a következőkben a tézis
Lewis-féle megfogalmazását és annak lehetséges módosításait vizsgálom és arra kere-
sem a választ, hogy vajon a tudományos gyakorlat – egy speciális probléma kapcsán
pedig egy konkrét fizikai elmélet – fényében kidolgozható-e egy plauzibilis hume-
iánus metafizikai elmélet. Az intrinzikusság kapcsán felmerülő problémákat a 1.2.1
szakaszban, a lokalitás és a természetes tulajdonságok problémáját pedig a 1.2.2–ben
tárgyalom.
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1.2.1. Intrinzikus tulajdonságok

Az intrinzikus/extrinzikus megkülönböztetés alapja, hogy egy tárgy, vagy sze-
mély tulajdonságai kétfélék lehetnek: Egyrészt vannak olyan tulajdonságok, melyek
csupán azon múlnak, hogy az illető tárgy/személy milyen, másrészt pedig vannak
olyan tulajdonságok, amelyek csak a tárgy, vagy személy és a környezete között
fennálló relációk alapján értelmezhetők. Az első típusba tartozó tulajdonságok int-
rinzikusak, míg a csak valamilyen reláció segítségével azonosíthatók extrinzikusak.
Például a „Kiss Éva férjének lenni”, vagy az „Egy napon születni Jaccques Chirac-kal”
extrinzikus tulajdonságok, míg a „szén alapú organizmusnak lenni” vagy az „Azo-
nosnak lenni Koczka Szilárddal” intrinzikus tulajdonságok. Az utóbbi, bár relációs
tulajdonság, mégis intrinzikus, mivel ezzel a tulajdonsággal nem egy tőlem különbö-
ző tárggyal való kapcsolat révén rendelkezem (az önazonosság indexikus tulajdon-
ság). Ez az általános megfogalmazás azonban nem szolgál világos kritériumokkal az
intrinzikus és az extrinzikus tulajdonságok megkülönböztetéséhez. Az alábbiakban
a rendelkezésre álló egzakt definíciókat vizsgálom.

Egy, az intrinzikusság definiálására irányuló kísérlet kiindulópontja lehet az oksá-
gi relevancia. Az okságilag releváns tulajdonságok általában intrinzikusak. Ez alap-
ján ígéretesnek tűnhet a következő megoldás: intrinzikus tulajdonságok azok, me-
lyek okságilag relevánsak lehetnek, míg az összes többi tulajdonság extrinzikus. Az
oksági szerepre hivatkozó elemzés elleni standard ellenvetés szerint az nem képes
számot adni a kétségkívül intrinzikus önazonosságról. Mint azt a későbbiekben (lásd
jelen fejezet 19. oldala) látni fogjuk, az önazonosság kapcsán felmerülő probléma or-
vosolható, így ez az ellenvetés is sokat veszít erejéből. Az oksági szerepre hivatkozó
megfogalmazás jelen kontextusban mindazonáltal nem túl szerencsés, tekintve, hogy
a megkülönböztetés épp nomikus fogalmaink elemzéséhez kellene alapul szolgáljon.
A humeiánus elmélet redukcionista abban az értelemben, hogy a nomikus tulaj-
donságokat alapvetőbb, modális karakterrel nem rendelkező tulajdonságokra vezeti
vissza. Ha az ilyen tulajdonságok meghatározásakor az oksági szerepre hivatkozunk,
az elemzésünk körben forog.

Kézenfekvő alternatívának tűnhet egy olyan megközelítés is, mely egy tulajdon-
ság felvételével vagy elvesztésével járó változás alapján tesz különbséget intrinzikus
és extrinzikus tulajdonságok között. Bizonyos tulajdonságok felvételével vagy elvesz-
tésével egy tárgy vagy személy lényegileg megváltozhat, míg más tulajdonságokban
bekövetkező változás nem vezet lényegi változáshoz. Ha például Desié elmozdít egy
bogarat az asztalon, netán az asztaltól távolabb helyezi azt el, a vele szemben ülő

17



1. A hume-i szuperveniencia

Antoin nem esik át lényegi változáson. Ugyanígy, Antione helyváltoztatása sem ered-
ményez lényegi változást sem benne, sem a bogárban. Ugyanakkor, ha egy őrült tudós
kicserélné az agyamat egy csimpánz agyára, minden valószínűség szerint lényegileg
változnék meg. Összegezve: a tulajdonság, mellyel Antoine a bogárhoz viszonyított
távolság révén rendelkezik (a lényegi változás hiányában) extrinzikus, míg az a tu-
lajdonságom, hogy hogy emberi aggyal rendelkezem, intrinzikus. A fentiek alapján
a következő definíciót fogalmazhatjuk meg:

Def1.3 F tulajdonság intrinzikus def
= x tárgy pusztán azáltal, hogy szert tesz F -re,

vagy elveszíti ezt a tulajdonságát, lényegi változáson megy keresztül.

Def1.3 azonban nem kielégítő, ugyanis vagy körforgáshoz vezet, vagy egyáltalán
nem informatív. Ha az intrinzikus tulajdonságokra hivatkozunk a lényegi változás
meghatározásakor, akkor a definíciónk körben forog, ugyanakkor a lényegi változást
primitív fogalomként kezelve egy kevéssé informatív definíciót kapunk. Ráadásul
a fenti meghatározásra nem nehéz ellenpéldát találni. Ha valaki meghízik, akkor
megváltozik egy intrinzikus tulajdonsága (ti. a tömege), ugyanakkor nem feltétlenül
esik át lényegi változáson.

Lewis (1999, 111-113) megoldási javaslata alapján az intrinzikus tulajdonságok a
„másodpéldányok” segítségével értelmezhetők. Lewis másodpéldányai olyan hipoteti-
kus objektumok, melyek az eredetivel minden nem-relációs tulajdonságukat tekintve
megegyeznek (numerikusan nem azonosak, de például ugyanannyi atomból állnak
és minden más, nem-relációs „lényegi” tulajdonságukban megegyeznek.) Ez az értel-
mezés azt a korábban már említett intuíción (pre-teoretikus meggyőződésen) alapul,
mely szerint egy tárgy intrinzikus tulajdonságai azok, melyek csak attól függenek,
hogy az adott tárgy milyen:

Egy dolog intrinzikus tulajdonságai egyedül a dologtól függenek, míg ext-
rinzikus tulajdonságai függhetnek, részben vagy egészben, valami mástól
is.(Lewis, 1999, 111)

Ha egy tárgyról pontos másolatot készítenénk, a másolatnak rendelkeznie kellene az
eredeti tárgy intrinzikus tulajdonságaival – az alak, vagy a tömeg ilyen tulajdonsá-
gok – ám nem feltétlenül rendelkezne az eredeti tárgy extrinzikus tulajdonságaival.
Tegyük fel például, hogy az eredeti tárgy 5 méterre van tőlem. A másolatnak egyál-
talán nem kell az „öt méterre lenni Koczka Szilárdtól” tulajdonsággal rendelkeznie
ahhoz, hogy tökéletes másolat lehessen. Abban az esetben, ha megkövetelnénk, hogy
a másolat rendelkezzen az eredeti tárgy extrinzikus tulajdonságaival is, a tökéletes
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másolat fogalma válna értelmetlenné (ti. ebben az esetben a „másolatnak” numeriku-
san azonosnak kellene lennie az eredeti tárggyal). Fentiek alapján az intrinzikusság
definíciója első közelítésben így hangzik:

Def1.4 Ha egy x dolog másodpéldánya – az adott dolog pontos másolata – szükség-
szerűen rendelkezik x egy F tulajdonságával, akkor F intrinzikus tulajdonsága
x-nek.

Az oksági szerepre és a valódi változásra hivatkozó megközelítések kapcsán felme-
rült az önazonosság problémája. Nyilvánvaló, hogy az önazonosság Def1.4 alapján
sem lesz intrinzikus tulajdonság. Az önazonosság ugyanis, azon túl, hogy intrinzikus,
indexikus tulajdonság is. Egy tárgy nem rendelkezhet egy másik tárgy indexikus tu-
lajdonságával, a másolat is önazonos, de ez az önazonosság a másolathoz és nem az
eredeti tárgyhoz köthető intrinzikus tulajdonság. E probléma megoldására Theodore
Sider (1996) valamint Langton és Lewis (1998) alapján az intrinzikusság kvalitatív
és nem-kvalitatív fogalmának megkülönböztetését vezethetjük be. Egy tisztán kva-
litatív tulajdonság nem utalhat individuumra, míg a nem-kvalitatív tulajdonságok
kötődhetnek individuumokhoz. Az intrinzikusság kvalitatív értelemben attól függ,
hogy az adott dolog milyen, míg nem-kvalitatív értelemben egy tulajdonsággal azáltal
rendelkezhet egy személy, vagy tárgy, hogy az, ami. Ezek alapján „Willem Claeszoon
Heda tehetsége” nem-kvalitatív, míg a „tehetség” kvalitatív tulajdonság lesz.

Ha kikötjük, hogy Def1.4 a kvalitatív intrinzikusság definíciója, az önazonos-
ság nem jelent problémát, hiszen az nem-kvalitatív tulajdonság, így nem szolgálhat
ellenpéldaként. Lewis egyértelműen kvalitatív értelemben beszél intrinzikusságról a
hume-i szuperveniencia kapcsán, így jelen vizsgálódás szempontjából irreleváns, hogy
vajon meg lehet-e határozni közelebbről a nem-kvalitatív intrinzikusság kritériumait.

A fenti definíció azonban továbbra is problematikus. Ha ugyanis az intrinzikus tu-
lajdonságok azok, melyekkel a tökéletes másolatnak is rendelkeznie kell, ugyanakkor
valami akkor lehet tökéletes másolata egy tárgynak, ha minden intrinzikus tulaj-
donságuk megegyezik, akkor a definíció – csakúgy, mint a „valódi változás” esetében
– körben forog. Jaegwon Kim a megoldást abban látja, ha az extrinzikus tulajdon-
ságokat az adott tulajdonsággal rendelkezés időbeli határaitól és a tulajdonsággal
rendelkező tárgytól való függetlenség segítségével definiálja. Kim (1993, 175-193) a
függetlenségi reláció első típusát így határozza meg:

Def1.5 G tulajdonság független attól az időponttól, melyben a tárgy rendelkezik
vele def

= Minden x tárgyra és t időpontra szükségszerűen igaz, hogy x csak
akkor rendelkezik G-vel t-ben, ha x tárgy t időpont előtt is létezett.
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A „húsz méterre vagyok a villanypóznától” relációs tulajdonsággal csak attól a pil-
lanattól fogva rendelkezem, hogy az adott távolságra megközelítem a villanypóznát,
mielőtt ez bekövetkezett volna, már léteztem, ahogyan – reményeim szerint – azután
is létezni fogok, hogy eltávolodom tőle. Ellenben a jég szilárdsága nem a jég létezésé-
nek időpontjától független tulajdonság. A tárgytól független tulajdonság definíciója
így hangzik hangzik:

Def1.6 G tulajdonság a tárgytól független def
= Egy x tárgy csak akkor rendelkezhet

G-vel, ha létezik olyan kontingens y tárgy, ami teljesen különbözik x-től.

Ha például wπ lehetséges világban csak egyetlen proton létezik, akkor wπ magányos
részecskéjétől független tulajdonságokról nem beszélhetünk. Def1.6 kapcsán fontos
megjegyezni, hogy ha valami teljesen különbözik egy tárgytól, az többet jelent annál,
mint hogy nem azonos vele, hiszen a rész sem azonos az egésszel, mégsem különbö-
zik tőle abban az értelemben, amit a Kim-féle definíció megkövetel. Két tárgy akkor
különbözhet ilyen értelemben, ha közöttük nincs átfedés. Az asztalom lábán lerakó-
dott porszem tehát a Def1.6 által megkövetelt értelemben különbözik az erkélyen
tanyázó veréb csőrében lévő búzaszemtől, míg egy, az agyamban található neuron
ebben az értelemben nem különbözik teljesen azoktól az atomoktól, melyekből áll.5

A Def1.6-ban szereplő kontingens kifejezés is magyarázatra szorul : Egy tárgy-
ra a definícióban implicit módon feltételezett értelemben akkor mondhatjuk, hogy
kontingens, ha létezése nem szükségszerű. Abban a kérdésben, hogy vannak-e szük-
ségszerűen létező dolgok nem szeretnék állást foglalni, ám erre szerencsére nincs is
szükség: Kim alapján a szükségszerűen létező dolgokról annyit mondhatunk, hogy
azokat (nyilvánvaló okokból) nem kell figyelembe vennünk a tárgytól független tu-
lajdonságok meghatározásakor.

Egy F tulajdonság Kim elemzése alapján akkor intrinzikus, ha F -re nem teljesül
sem Def1.5, sem pedig Def1.6 :

Def1.7 G tulajdonság intrinzikus def
= G sem Def1.5 sem pedig Def1.6 értelemben

nem független x-től.
5Az ontológiai univerzalista álláspont (mely szerint fizikai tárgyak tetszőlegesen kiválasztott
halmaza egy új objektumot alkot) természetesen nem egyeztethető össze Def1.6 megfogal-
mazással. Tekintve, hogy a mereológiai univerzalizmus az analitikus filozófián belül extrém
álláspontnak számít, és az intrinzikussággal kapcsolatos viták során sem igazán képviselt
álláspont, itt nem térek ki arra a kérdésre, hogy lehetséges-e az intrinzikusság olyan meg-
határozását adni, mely a mereológiai univerzalista számára is élő opció lehet.
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Az a tulajdonságom, hogy egy fejem van, intrinzikus: nem léteztem azelőtt, hogy
ezzel a tulajdonsággal rendelkeztem volna (Def1.5 nem teljesül) és egy végtelenül
leegyszerűsített lehetséges világban, ahol csak én létezem, továbbra is egy fejem
lenne (Def1.6 sem teljesül).

Lewis (1999, 113) a következő definícióból indul ki :

Def1.8 G tulajdonság intrinzikus def
= Lehetséges, hogy valamely x tárgy akkor is

rendelkezzen G-vel, ha nem létezik olyan kontingens tárgy, mely tökéletesen
különbözik x-től.

Def1.8 két extra feltevés elfogadása mellett ekvivalensnek tekinthető Kim (1993)
eredeti megfogalmazásával. A szóban forgó premisszák a következők:

1. a fizikai tárgyak temporális szeletekre [temporal segments] oszthatók.

2. Valamely ti időpontbeli tulajdonság-instancia oly módon is értelmezhető, hogy
a kérdéses tulajdonsággal egy olyan tárgy rendelkezik, mely egy másik tárgy
temporális szelete lehet.

Ekkor, ha F tulajdonság Def1.5 értelemben független, akkor automatikusan függet-
len lesz Def1.6 értelemben is. Elhagyhatjuk tehát az adott tulajdonsággal rendelke-
zés időbeli határaitól való függetlenség kritériumát és elegendő pusztán a tárgytól
való függetlenséget tagadnunk. A 2. egy további, implicit feltevésen alapul, neveze-
tesen azon, hogy egy tárgy temporális szeletei különböző tárgyakként értelmezhetők.
Így például a borotvaszappanom szappan(t1) és szappan(t2) temporális szeletei két
különböző tárgyként értelmezendők. Az alábbiakban bemutatásra kerülő problémák
a temporális szeletekre vonatkozó ontológiai elkötelezettségektől függetlenül – Kim
eredeti megfogalmazását alapul véve – is megfogalmazhatók, így itt azok megalapo-
zottságának vizsgálatától eltekintek.

Kim megoldása – Lewis (1999, 113-115) valamint Langton és Lewis (1998) alap-
ján – úgy is rekonstruálható, mint amely tulajdonságok közötti logikai kapcsolatok
segítségével definiálja az intrinzikus és az extrinzikus tulajdonságokat. Az együtt-
létezés [accompaniment] és az egyedülállóság [loneliness] olyan tulajdonságok, me-
lyek egyikével minden tárgynak rendelkeznie kell. Az aktuális világ individuumai
mind rendelkeznek az együtt-létezés tulajdonságával, míg például a wπ világ ma-
gányos protonja egyedülálló. A definíció megfogalmazásakor tehát a következőből
indulhatunk ki: Az extrinzikus tulajdonságok együtt-létezést implikálnak, míg az
intrinzikus tulajdonságok összeegyeztethetők az egyedülállósággal. Egy tulajdonság
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akkor implikál egy másikat, ha valamely tárgy nem rendelkezhet vele anélkül, hogy
egy másik tulajdonsággal is rendelkezzen. Például az „embernek lenni” tulajdonság
implikálja az „emlősnek lenni” tulajdonságot. Két tulajdonság összeegyeztethető, ha
lehetséges, hogy egy tárgy egyszerre rendelkezzen mindkettővel. Az a tulajdonságom,
hogy nős vagyok összeegyeztethető azzal, hogy szakállas legyek.

Ahogy arra Lewis is rámutat, Kim elemzésének ilyen olvasata problematikus,
mivel maga az egyedülállóság, ugyan extrinzikus (egy egyedülálló tárgy másodpél-
dánya nem kell, hogy egyedülálló legyen), nem implikál együtt-létezést, és termé-
szetesen összeegyeztethető önmagával. Úgy fest tehát, hogy Kim definíciója legjobb
esetben is kétféle extrinzikus tulajdonság megkülönböztetését teszi lehetővé: pozi-
tív extrinzikus tulajdonságok az együtt-létezés, és minden olyan tulajdonság, amely
azt implikálja, míg negatív extrinzikus tulajdonságok az egyedülállóság, és minden
olyan tulajdonság, amely azt implikálja. Ha wπ lehetséges világban csupán egyetlen
részecske létezik, e részecske azon tulajdonsága, hogy rajta kívül nincs más anyag
az univerzumban negatív extrinzikus tulajdonság lesz.

Langton és Lewis (1998) a Kim-féle megfogalmazáson olyan változtatások eszköz-
lését javasolja, melyek a fenti aggályokat eloszlathatják. Az intrinzikus tulajdonságok
Def1.8 – vagy Def1.7 második része – alapján összeegyeztethetők az egyedülállóság-
gal. Ez azt jelenti, hogy egy tárgy rendelkezhet ilyen tulajdonságokkal akkor is, ha
egyedülálló, és nyilván akkor is, ha más dolgokkal együtt létezik. Az is világos, hogy
egy tulajdonság nem az azzal rendelkező tárgy egyedülállósága révén lesz intrinzi-
kus. (Egy intrinzikus tulajdonság hiánya is összeegyeztethető az egyedülállósággal
és az együtt-létezéssel.) Négy lehetőség adódik tehát:

1. x rendelkezik F intrinzikus tulajdonsággal, és x egyedülálló

2. x rendelkezik F intrinzikus tulajdonsággal, és x mellett más dolgok is léteznek

3. x nem rendelkezik F intrinzikus tulajdonsággal, és x egyedülálló

4. x nem rendelkezik F intrinzikus tulajdonsággal, és x mellett más dolgok is
léteznek

Ez alapján az intrinzikusság definícióját a következőképp módosíthatjuk:

Def1.9 F intrinzikus def
= Fx tulajdonság-instancia független attól, hogy x együtt-

létező, vagy egyedülálló-e.

Def1.9 alapján – mint azt Lewis (1999) is megjegyzi – nem tudjuk kezelni az olyan
diszjunktív tulajdonságokat, mint amilyen a „négyszögletesnek és egyedülállónak
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lenni vagy négyszögletesnek és együtt-létezőnek lenni”, így ki kell kötnünk, hogy
Def1.9 csak a nem-diszjunktív tulajdonságok esetén alkalmazható. Erre azért van
szükség, mert a példában szereplő diszjunktív tulajdonság megfelel a kritériumok-
nak, ugyanakkor extrinzikus. Ezen túl ki kell kötnünk, hogy diszjunktív tulajdonsá-
gok negációjaként értelmezhető tulajdonságokra – mint amilyen a „az egyetlen piros
villamosszéknek lenni” – sem alkalmazhatjuk a meghatározást.6 Diszjunktív tulaj-
donságon természetesen nem diszjunkció segítségével kifejezhető tulajdonságot kell
értenünk, hiszen minden tulajdonság kifejezhető ilyen módon. Minden F és bármely
G tulajdonságokra igaz, hogy (Fx ≡ (Fx&Gx) ∨ (Fx&¬Gx)).

A Def1.9 által azonosítható tulajdonságok azonosítására Langton és Lewis (1998)
javaslatára bevezethetjük a természetes/nem-természetes tulajdonság distinkciót. A
kérdést, hogy mi tesz egy tulajdonságot természetessé, a szerzők e cikkben nyitva
hagyják, csak a distinkció szükségessége mellett kötelezik el magukat.7 A természetes
tulajdonságok a javaslat szerint:

– Def1.9 alapján függetlenek az együtt-létezéstől és az egyedülállóságtól,

– nem diszjunktív tulajdonságok,

– nem diszjunktív tulajdonságok negációi.

A természetes tulajdonságok halmaza részhalmaza az intrinzikus tulajdonságokénak.
A nem-természetes intrinzikus tulajdonságok a természetes tulajdonságok diszjunk-
ciójaként, vagy konjunkciójaként értelmezhetők. Például a p : „pozitív töltéssel ren-
delkezni” természetes tulajdonságból, és annak negációjából képzett q : (p ∨ ¬p)
diszjunktív tulajdonság nem természetes, ugyanakkor intrinzikus.

Mint ahogy azt a Def1.4 kapcsán már láttuk, az intrinzikus tulajdonságok meg-
határozása a tökéletes másolat fogalmának segítségével azért problematikus, mert
körforgáshoz vezet. A természetes tulajdonságok bevezetésével ez a probléma meg-
oldódik, hiszen a természetes tulajdonságok halmazának extenziója kisebb, mint az
intrinzikus tulajdonságok halmazáé. Ha a tökéletes másolat fogalmát a természetes
tulajdonságokra hivatkozva határozzuk meg, akkor a következőt kapjuk:

Def1.10 x tökéletes másolata y-nak def
= x és y minden természetes tulajdonsága meg-

egyezik.
6 az „egyedüli piros villamosszéknek lenni” tulajdonság értelmezhető a „nem-pirosnak lenni
vagy több hasonló villamosszékkel együtt létezni” tulajdonság negációjaként

7A megoldási javaslat nem feltételezi a természetes tulajdonságok alapvető fizikai mennyi-
ségekkel való azonosítását, Lewis fizikalista elkötelezettsége ebben a cikkben mint az egyik
lehetséges megoldás szerepel.
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Def1.4 és Def1.10 alapján azt mondhatjuk tehát, hogy azok a tulajdonságok
lesznek intrinzikusak, melyekkel a tökéletes másolatok szükségszerűen rendelkeznek
kell ; egy tárgy tökéletes másolata pedig (Def1.10 alapján) az eredeti tárgy minden
természetes tulajdonságával rendelkezik. Úgy tűnik, hogy Def1.4 meghatározást ki-
egészítve Def1.10 definícióval az intrinzikus/extrinzikus megkülönböztetés kielégítő
megközelítését kapjuk. Lewis tökéletesen természetes tulajdonságai (az alapvető fizi-
kai mennyiségek) azonban – mint azt a következő szakaszban látni fogjuk – további,
a hume-i szuperveniencia Lewis-féle verzióját komoly kihívás elé állító problémák
forrása.

1.2.2. Fundamentális fizikai, vagy lokális, intrinzikus tulajdon-

ságok?

Az intrinzikus/extrinzikus tulajdonságok megkülönböztetésekor bevezetett ter-
mészetes tulajdonságok azonosításához szükséges kritériumok az előző szakasz alap-
ján nem határozhatók meg egyértelműen. Ott csupán a distinkció szükségessége
melletti érvek kerültek bemutatásra. Lewis motivációja a hume-i szuperveniencia
tézis kidolgozásakor egy olyan elmélet megalkotása volt, mely anélkül képes számot
adni a törvényekről és az okságról, hogy a governista metafizika ontológiai eszköz-
tárára keljen hagyatkoznia. Amikor azonban a szubveniens bázis meghatározásakor
a tökéletesen természetes tulajdonságok fogalmához jut el, olyan előfeltevésekkel él,
melyek ellentmondani látszanak mindannak, amit a természettudományokból tud-
hatunk a valóság szerkezetéről. A központi kérdés, melyre e szakaszban kísérlek
meg választ adni a következőképp hangzik: Vajon Lewis joggal hivatkozik a termé-
szettudományos gyakorlatra, mikor governista ellenfeleivel szemben egy ontológiai
értelemben gazdaságosabb metafizikai elmélet mellett száll síkra? Konkrétabban:
Vajon a modern fizika valóban olyan természetes tulajdonságokról tudósít, melyek
Lewis szubveniens bázisának szerepét játszhatják?

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogyan vélekedik Lewis az elméletének ellent-
mondani látszó fizikai elméletekről, melyek a HS megfogalmazásakor is ismertek
voltak, és melyek a mai napig a standard álláspont részét képezik. Az előző sza-
kaszokban több példát is láttunk arra, hogy Lewis a természetes tulajdonságokat
a fizikai tulajdonságokkal azonosítja. Ennek hátterében azonosítható az a széles
körben osztott fizikalista nézet, hogy egyes tulajdonságok alapvető fizikai tulajdon-
ságokra redukálhatók. Ebből kiindulva Lewis a természetes tulajdonságok közül az
alapvetőnek tartott fizikai tulajdonságoknak kitüntetett ontológiai státuszt tulajdo-
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nít, s így (az elmélet céljaival összhangban) szűkíti a szubveniens bázishoz tartozó
tulajdonságok körét. A Lewis (1986a, 60) által javasolt megoldás alapján tökéletesen
természetes tulajdonságokon a fizika által posztulált fundamentális tulajdonságokat
kell értenünk.8 Ezekkel a tulajdonságokkal kapcsolatban Lewis több helyen is exp-
licit módon elkötelezi magát a lokális (a téridő egy adott pontjában instanciált)
fundamentális tulajdonságok mellett. Egy jellemzőpélda a következő, a 1.2. alfejezet
elején is idézett lewisi szöveghely:

. . . az alapvető viszonyok téridőbeliek: térbeli és időbeli távolsági reláci-
ók és talán betöltési [occupancy] relációk pontszerű dolgok és téridőbeli
pontok között (Lewis, 1994, 474)

A Lewis-féle lokalitás-kritérium egy alternatív meghatározása (mely az erede-
ti hume-i megfogalmazáshoz némileg közelebb áll) a következő: két fundamentális
tulajdonság között nem lehet logikai, fizikai, vagy metafizikai kapcsolat (bármit is
jelentsen ez utóbbi). A kvantummechanika standard értelmezése alapján azonban
Lewis tézise egyértelműen hamis. Azt maga Lewis is elismeri, hogy az általa feltéte-
lezett fundamentális, lokális tulajdonságok nem egyeztethetők össze a kvantumme-
chanika állításaival, ám úgy érvel, hogy ezek a megfontolások nem jelentenek komoly
veszélyt a hume-i szupervenienciára nézve:

. . . talán a Bell-tételnek épp az lesz a tanulsága, hogy vannak olyan fizikai
entitások, melyek nem lokálisak és amelyek révén így különbség lehet két
[. . . ] világ között, melyek pontosan megegyeznek lokális tulajdonságaik
eloszlása tekintetében. Talán így van. Kész vagyok elhinni. Ám nem va-
gyok hajlandó ontológiai leckéket venni a kvantummechanikától annak
jelenlegi állapotában.(Lewis, 1986b, xi)

E megfontolás mellett szól Lewis szerint az, hogy a kvantummechanika standard
értelmezése sokkal inkább tűnik metafizikai problémák forrásának, mint koherens
ontológiai keretnek. (vö. Lewis, 1986b, xi) Ez a lépés viszont reakciós fizikával szem-
beni korábbi aggályokkal nem igazán egyeztethető össze. Mint láttuk, a fő érv a
governisták ellen épp az lenne, hogy a HS anélkül képes számot adni a törvényekről
és az okságról, hogy olyasmit posztulálna, ami ellentmondásban áll a kurrens fizikai
elméletekkel. Lewis (1986a, 60) a természetes tulajdonságokat a fizika fundamentális

8A fundamentális tulajdonságok kapcsán felmerülő általános metafizikai/ontológiai problé-
mák tárgyalására a 1.2.3. szakaszban kerül sor, a ebben a szakaszban Lewis ontológiai elkö-
telezettségei és a tudományos gyakorlat közötti kapcsolatok vizsgálatára szorítkozom.
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tulajdonságaival azonosítja, ugyanakkor a kvantummechanika standard értelmezésé-
vel kerül összeütközésbe, mikor a szubveniens tulajdonságok lokalitása mellett teszi
le voksát. E két stratégia összeegyeztethetetlennek tűnik, s a lokális bázistulajdon-
ságok mellett felhozott független érv hiányában a Lewis-féle elmélet kilátásai sem
tűnnek túl bíztatónak.

A lokális tulajdonságokat posztuláló humeiánus metafizikát csak akkor lehet fi-
zikalista alapon hathatósan védeni, ha lehetséges a kvantumfizikának olyan értelme-
zése, mely nem sérti a lokalitás elvét. E szakasz elsőrészében a lokalitás-problémát
(1.2.2.a) és a lewisi metafizika védelmének a kvantummechanika nem-standard értel-
mezésére alapuló lehetőségeit (1.2.2.b) vizsgálom. Lewis eredeti válasza a lokalitás-
problémára azt sugallja, hogy a HS a klasszikus mechanika keretei között védhető
metafizikai elmélet. A pontszerű intrinzikus bázis-tulajdonságok azonban abban az
esetben is problematikusak, ha a kvantummechanika nem-standard értelmezésével
szembeni aggályoktól eltekintünk. A klasszikus mechanika és a humeiánus metafizika
összeegyeztethetetlensége melletti érveket a (1.2.2.c) szakaszban vizsgálom.

1.2.2.a A lokalitás sérülése

A Hume-i szupervenienciával szembeni érvként gyakran elhangzik, hogy az nem
egyeztethető össze mindazzal, amit kurrens fizikai elméleteink alapján tudunk a va-
lóság szerkezetéről. Amennyiben a fizikai elméleteink olyan alapvető tulajdonságok-
ról tudósítanak, melyek nem egyeztethetők össze a szubveniens bázissal kapcsolatos
humeiánus előfeltevésekkel, a hume-i szuperveniencia tézist el kell vetnünk. Az aláb-
biakban azt vizsgálom, hogy mennyiben jelent kihívást a HS védelmezője számára
a kvantummechanikai jelenségek által sugallt ontológia.

A lokalitás-problémát a kvantumfizika egyik legtöbbet hivatkozott kísérletén ke-
resztül mutatom be, mely kísérlet eredményeit alapul véve a hagyományos értelmezés
hívei a hétköznapi metafizikai meggyőződések feladásának elkerülhetetlensége mellet
érvelnek. A kísérleti eredmények, mint arra E. Szabó László(2004, 158) is rámutat,
a kvantummechanikától független problémát jelentenek a valóság szerkezetéről alko-
tott hétköznapi metafizika védelmezője számára, hiszen a mérési eredmények olyan
tények, melyeket – úgy tűnik – nem tudunk lokális, realisztikus modellek segítségével
magyarázni.

Az Einstein–Podolsky–Rosen (EPR) kísérlet során egy forrásból szétrepülő ré-
szecskék spinvetületét mérik. Speciális beállítás esetén a kimenetek között erős kor-
reláció tapasztalható, mely a mérési események térbeli szeparáltsága miatt nem ma-
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gyarázható közvetlen oksági kapcsolatra hivatkozva. Einstein, Podolsky és Rosen
(1971) a realitás kritériumot alapul véve arra a következtetésre jutottak, hogy az
EPR-szituáció kvantummechanikai leírása nem lehet teljes. Léteznie kell a valóság
olyan – a kvantummechanikai leírásból hiányzó – elemének, mely felelős a kimenetek
közötti összefüggésért. A kritérium – melyet elégséges ésszerű feltételként határoznak
meg – a következőképp hangzik:

Ha a rendszer megzavarása nélkül biztosan (vagyis egységnyi valószínű-
séggel) meg tudjuk határozni egy fizikai mennyiség értékét, akkor a fizikai
valóságnak van e fizikai mennyiségnek megfelelő eleme.
(Einstein és mtsai., 1971, 168)

A valóságnak ez az eleme az ún. rejtett paraméter nem szerepel a kvantummechanikai
leírásban. A szerzők konklúziója az, hogy az EPR kísérlet eredményeit egy lokális,
rejtett paraméteres modellben anélkül lehet magyarázni, hogy a fénynél gyorsab-
ban terjedő hatást, vagy egyfajta konspirációs forgatókönyvet feltételeznénk, ahol a
különböző mérések irányának megválasztását is egy közös ok befolyásolja. A stan-
dard értelmezés alapján ugyanakkor nem lehetséges a kísérlet egyszerre lokális, nem
konspiratív és realista modelljét adni a Bell egyenlőtlenségek sérülése miatt.

A Bell-tétel alapján azt az intuíció-ellenes következtetést kell levonnunk, hogy a
mindennapi tapasztalat által támogatott lokális okság fogalmunk nem alkalmazható
a kvantumszinten zajló folyamatok leírására. Az EPR spinkorrelációs kísérlet ered-
ményeinek ilyen értelmezése ezen túlmenően egy jól konfirmált elméletnek, a speciális
relativitáselméletnek is ellentmondani látszik. Ez utóbbi probléma erős motivációt
szolgáltathat úgy a lokális modellek, mint a nemlokális determinációs kapcsolatot az
okságtól megkülönböztető metafizikai elméletek kidolgozásához, vagy védelméhez.
A fizikában jelenleg széles körben osztott nézet a második megoldást favorizálja, így
először azt ismertetem.

1.1. ábra. Az EPR-Bohm spinkorrelációs kísérlet (Graßhoff és mtsai. 2005 alapján)

A standard értelmezés melletti érv rekonstrukciója során nagyban támaszkodom
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Graßhoff, Portman és Würtrich (2005) cikkére. A szerzők az EPR kísérlet Bohm
-féle verzióját vizsgálják (1.1. ábra), melyben egy forrásból két feles spinű részecske
repül szét jobbra (R) és balra (L). A két részecske tetszőleges irányra vett spinvetü-
lete egy-egy Stern-Gerlach mágnessel mérhető. A kísérletet végző személy szabadon
választhat három lehetséges mérési irány közül. Minden i ∈ {1,2,3} irányban két
kimenet lehetséges, „+” vagy „−”. Azt az eseménytípust, hogy a bal oldalon „i ”
irányra mért spinvetület „a”, Lai -val jelölhetjük. Hasonlóképpen, ha a jobb oldali
mérés eredménye „b” , azt az Rb

j jelöli, ahol a „b” a jobb oldalon mért spinvetület és
j ∈ {1,2,3} a tetszőlegesen megválasztott mérési irány.

Az EPR kísérlet értelmezéséhez nélkülözhetetlen fogalmak és jelölések a követ-
kezők: X eseménytípus empirikusan mérhető valószínűségét a kísérlet során p(X)-el
jelöljük, ez a kísérlet összes olyan kimenetének relatív gyakorisága, melyben X meg-
valósul. X és Y eseménytípusok együttes előfordulását p(X&Y ) jelöli. X esemény-
típus feltételes valószínűsége adott Y eseménytípus mellett definíció szerint:

p(X | Y ) =
p(X&Y )

p(Y )
. (1.1)

Ha X és Y független események, akkor p(X&Y ) = p(X)p(Y ). Ha például azt ta-
pasztaljuk, hogy minden esetben, amikor József komolyabb mennyiséget fogyaszt
házi pálinkából, elkezd összefüggéstelenül beszélni, akkor a két esemény, a mértékte-
len pálinkafogyasztás (P ) és az összefüggéstelen beszéd (H) együttes valószínűsége
p(P&H) nem lesz egyenlő p(P )p(H)-val (nagyobb lesz annál). Ellenben annak a
valószínűsége, hogy kimegyek a hét végi meccsre (K) és nem lesz gól (¬G), meg-
egyezik a két esemény valószínűségének szorzatával : p(K&¬G) = p(K)p(¬G). X és
Y eseménytípusok korrelációja esetén tehát fennáll a következő összefüggés:

p(X&Y ) 6= p(X)p(Y ). (1.2)

Az EPR szituáció értelmezésekor feltesszük, hogy a kimenetek mindkét oldalon
véletlenszerűek:

p(Lai | Li&Rj) =
1

2
, p(Rb

j | Li&Rj) =
1

2
. (1.3)

További feltétel, hogy egy mérésnek csak egy kimenete lehet:

p(L+
i &L−i | Li) = p(R+

j &R−j | Rj) = 0. (1.4)

A kvantummechanika által jósolt valószínűségek a következőképp alakulnak (vö:
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Graßhoff és mtsai. (2005)):

p(L+
i &R+

j | Li&Rj) =
1

2
sin2 ϕij

2
,

p(L−i &R−j | Li&Rj) =
1

2
sin2 ϕij

2
,

p(L+
i &R−j | Li&Rj) =

1

2
cos2 ϕij

2
,

p(L−i &R+
j | Li&Rj) =

1

2
cos2 ϕij

2
.

(1.5)

ϕij az i ∈ {1,2,3} és a j ∈ {1,2,3} mérési irányok által bezárt szöget jelöli. Az
(1.3)-ból és (1.5)-ből együttesen következik, hogy az esetek többségében fennáll a
következő egyenlőtlenség:9

p(Lai&R
b
j | Li&Rj) 6= p(Lai | Li&Rj)p(R

b
j | Li&Rj). (1.6)

A bal oldali mérés eredménye korrelál a jobb oldali eredménnyel. (lásd (1.2)) Ha a bal
és a jobb oldalon megválasztott mérési irányok párhuzamosak, tökéletes korrelációt
tapasztalunk, mivel ϕij = 0 esetén p(Lai&Rb

j | Li&Rj) értéke a = b esetén 0, a 6= b

esetén pedig 1
2
. Ha az egyik oldalon „+” a kimenet, akkor a másik oldalon biztosan

„−”.
Az okságról alkotott hétköznapi elképzeléseinkkel összhangban (1.6) kétfélekép-

pen magyarázható: vagy oksági kapcsolat van a két mérési esemény között, vagy
mindkét kimenet egy harmadik, közös ok típusú esemény okozata. Ez utóbbi a közös
ok elv [Common Cause Principle], amely Hans Reichenbach(1956, 157-159) eredeti
megfogalmazásában így hangzik: Ha p(A) és p(B) A és B eseménytípusok relatív
gyakoriságaként értett valószínűségek, és fennáll a p(A&B) 6= p(A)p(B) korreláció,
viszont A és B különböző események, melyek között nincs direkt oksági kapcsolat,
akkor létezik egy olyan C eseménytípus, melyre igazak a következők:

p(A&B | C) = p(A | C)p(B | C). (1.7)

p(A&B | ¬C) = p(A | ¬C)p(B | ¬C). (1.8)

p(A | C) > p(A | ¬C). (1.9)

p(B | C) > p(B | ¬C). (1.10)

Az elv Reichenbach (1956, 157) példáját kölcsönvéve a következőképp szemléltet-
hető: Ha egy lakásban az összes izzó egyszerre ég ki, akkor erre a legvalószínűbb

9Az egyetlen kivétel az a szituáció, amikor ϕij =
π

2
mod π (lásd Graßhoff és mtsai. (2005))
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magyarázat az lesz, mely egy közös okot – például egy rövidzárlatot – nevez meg. Az
eredeti definícióval kapcsolatban két fontos ellenvetés fogalmazható meg. Az egyik
szerint a Reichenbach-féle definíció túlzottan restriktív: az (1.9) és (1.10) feltéte-
lek alkalmatlanná teszik a negatív korrelációk magyarázatára.10 A másik ellenvetés
olyan szituációkon alapul melyekben a korrelációért több kauzális faktor felelős. Ha
például C és C∗ események, és C bekövetkezése t1 időpontban megelőzi C∗-ét t2-ben,
ugyanakkor

p(A&B | C) > p(A&B)

p(A&B | C∗) > p(A&B)

egyenlőtlenségek fennálnak, akkor (1.8) kritérium nem teljesül.
A fenti problémák elkerülhetők a közösok-rendszer fogalmának bevezetésével.11 A

közösok-rendszer bevezetésének intuitív alapja az, hogy nem feltétlenül egy esemény
felelős egy adott korrelációért. Elképzelhető, hogy események rendszere vezet A és B
együtt járásához. A problematikus kritériumok elhagyásával, és a Vq közösok-változó
bevezetésével a következő megfogalmazást kapjuk:

p(A&B | Vq) = p(A | Vq)p(B | Vq) (1.11)

Ahol: Vq, q ∈ I B {q1, q2, q3, ...qn} és
∑

q p(Vq) = 1

Tegyük fel, hogy a kísérletben mindkét oldalon azonos a mérési irány (i = j).
Ekkor a Vq változó két értéket vehet fel : Vq1 = C+−

ij és Vq2 = ¬C+−
ij . C+−

ij alsó inexei
a jobb -és bal oldalon választott mérési irányra, míg felső indexei a kimenetekre
vonatkoznak: C+−

ij az L+
i és R−j mérési események közös oka.

Mivel a jobb és a bal oldali méréseket egymástól igen távol, azonos időpontban
elvégezve is az (1.5) előrejelzéseknek megfelelő eredményeket kapunk, azok között
nem állhat fenn direkt oksági kapcsolat: a bal oldali mérés nem okozhatja a jobb
oldalit és fordítva. Marad a második lehetőség, mely szerint a kísérlet kimeneteinek
van egy C+−

ij közös oka, amivel magyarázható az (1.6) korreláció. Amennyiben az
EPR szituáció ilyen módon magyarázható lenne, az azt jelentené, hogy még a for-
rásban eldől, hogy a detektorok i ∈ {1,2,3} és j ∈ {1,2,3} beállításai mellett milyen
eredményeket kapunk. A probléma mármost az, hogy a kvantummechanikai leírás
alapján nem létezik ilyen közösok-típusú esemény.

10Ehhez lásd Gyenis Balázs és Rédei Miklós (2004) elemzését
11Ehhez lásd E. Szabó László és mtsai. (2010, 88)
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Az EPR szituáció lokális rejtett paraméteres modelljének kidolgozásához elen-
gedhetetlen néhány a kísérlet beállításaival kapcsolatos és a világ természetére vonat-
kozó feltevés. Graßhoff és mtsai. (2005) alapján listázhatjuk a Bell-egyenlőtlenségek
levezetéhez nélkülözhetetlen előfeltevéseket. A központi feltevés a lokalitás kritéri-
um, mely a következő három tézist foglalja magában:

L1 Lai és Rb
j események között nincs oksági összefüggés.

L2 Ha Li&Rj&C
ab
ij elégséges feltétele Lai -nak, akkor Li&Cab

ij önmagában is az. Ha-
sonlóan, ha Lj&Rj&C

ab
ij elégséges feltétele Rb

j-nek, akkor Rj&C
ab
ij is az.

L3 Ha Li&Rj&¬Cab
ij elégséges feltétele ¬Lai -nak, akkor Li&¬Cab

ij önmagában is az.
Hasonlóan, ha Li&Rj&¬Cab

ij elégséges ¬Rb
j-hez, akkor Rj&¬Cab

ij is az.

A kísérlet eredményeit L1 alapján értelmezhetjük oly módon, hogy feltesszük a kö-
vetkezőt: Létezik a valóságnak egy olyan – a kvantummechanikai leírásban nem
szereplő – eleme, a közösok-változó, melyre igaz a következő:

p(Lai&R
b
j | Vq&Li&Rj) = p(Lai | Vq&Li)p(Rb

j | Vq&Rj). (1.12)

Mivel Vq két értéket vehet fel : Vq1 = Cab
ij és Vq2 = Cab

ij , az (1.12) feltevés és L2 alapján
ekvivalens

p(Lai&R
b
j | Cab

ij &Li&Rj) = p(Lai | Cab
ij &Li&Rj)p(R

b
j | Cab

ij &Li&Rj) (1.13)

egyenlőséggel. (1.13)-ban Cab
ij leárnyékolja [screens off] az EPR kísérlet kimenetei

között tapasztalt (1.6) korrelációt, így az a Cab
ij közös ok effektusainak együtt-

járásaként értelmezhető. Kimutatható,12 hogy a kísérletben tapasztalt összes kor-
reláció nem rendelkezhet egyetlen közös okkal. Mivel a Bell-egyenlőtlenségek – a
tökéletes korrelációt feltételezve – levezethetők abban az esetben is, ha a korreláci-
ókhoz külön közös okokat rendelünk, itt nem szükséges a közös közös okot feltételező
modellek eleni érveket rekonstruálnom.

A kísérlet kimenetei nincsenek egymással logikai kapcsolatban, azaz két külön-
böző eseménynek tekinthetők.

Lai 6= Rb
j (1.14)

Ez a kritérium könnyen szemléltethető egy egyszerű példán: Pénzfeldobás esetén
a két lehetséges kimenet („fej” vagy „írás”) két különböző esemény, ám ha a „fej”
és „nem-írás” eseményeket vizsgáljuk, tökéletes antikorrelációt kapunk. E második

12 lásd Hofer-Szabó Gábor és mtsai. (2000) valamint E. Szabó László (2000)
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esetben nyilvánvalóan nem két kimenetről, hanem egy lehetséges kimenet kétféle
leírásáról van szó. A továbbiakban feltesszük – intuitív meggyőződéseinkkel és fizikai
elméleteinkkel összhangban – hogy (1.14) igaz.

Plauzibilis feltevés, hogy mindkét oldalon két lehetséges kimenet van:

pij(L
+
i ) + pij(L

−
i ) = 1,

pij(R
+
j ) + pij(R

−
j ) = 1, (1.15)

pij(L
+
i &L−i ) = 0,

pij(R
+
j &R−j ) = 0.

A következő feltevést – a ϕij = 0 esetben jósolt, és kísérletileg igazolt tökéletes
korrelációt – pij(...)

def
= p(... | Li&Rj) definíció segítségével a következőképp fogal-

mazhatjuk meg:
pji(R

−
j | L+

i ) = pij(L
+
i | R−j ) = 1. (1.16)

(1.16) elfogadásával a vizsgálandó eseteket azokra korlátozhatjuk, melyekben a bal
(jobb) oldali mérés eredményének ismeretében egységnyi valószínűséggel előre jelez-
hető a jobb (bal) oldali mérés eredménye.

Szintén a minimális feltevések között szerepel, hogy a Cab
ij típusú események

statisztikailag függetlenek a méréstől :

p(Cab
ij &¬Cab

i′j′ | Li&Rj) = p(Cab
ij &¬Cab

i′j′). (1.17)

E kritérium alapján kizárhatjuk azt a forgatókönyvet, mely szerint a mérés irányá-
nak megválasztását ugyanaz a Cab

ij közös ok determinálja, ami a mérési eredményeket
határozza meg a jobb és bal oldalon. (1.17) alapján szintén kizárható az ij méré-
si irányok megválasztása és Cab

ij közötti visszaható okság is, vagyis az a szituáció,
amikor az okozat megelőzi az okot.

A kimenetek szükséges feltételeként határozhatjuk meg a Stern-Gerlach mágnes
beállítását is, hiszen ha a mágnes nem téríti el a részecskét nincs értelme kimenetről
beszélni. Ez alapján a következő kritériumot úgy fogalmazhatjuk meg, hogy nincs
kimenet mérés nélkül :

p(L+
i &¬Li) = 0,

p(L−i &¬Li) = 0.
(1.18)

p(R+
j &¬Rj) = 0,

p(R−j &¬Rj) = 0.
(1.19)
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(1.13) és (1.16), valamint a L1 előfeltevésekből következik, hogy minden, az EPR
kísérletben tapasztalható korreláció esetén léteznie kell egy közös oknak. Mivel C+−

ij

szükséges és elégséges feltétele L+
i és R−j eseménytípusoknak, ¬C+−

ij is szükséges és
elégséges feltétele L−i és R+

j eseménytípusoknak:

pij(L
−
i | C+−

ij ) = pij(R
+
j | C+−

ij ) = 0. (1.20)

pij(L
−
i | ¬C+−

ij ) = pij(R
+
j | ¬C+−

ij ) = 1. (1.21)

(1.20) és (1.21) felhasználásával

(C+−
ij &Li)⇒ L+

i , (1.22)

(¬C+−
ij &Li)⇒ ¬L+

i , (1.23)

(C+−
ij &Rj)⇒ R−j , (1.24)

(¬C+−
ij &Rj)⇒ ¬R−j (1.25)

összefüggések írhatók fel. (1.22) – (1.25) alapján megállapítható, hogy a rejtett pa-
raméteres modellben a közös ok és a mérési irány megválasztása,(C+−

ij &Li) valamint
(C+−

ij &Rj), szükséges és elégséges feltétele L+
i és R−j kimeneteknek.

Azt, hogy a mérési irányok párhuzamosak (ϕij = 0), a következőkben az alsó
indexben szereplő számok egyezése jelöli. Három lehetőség van:

L1&R1, L2&R2, L3&R3.

E jelölés alapján például C+−
11 az a közös ok, mely determinálja L+

1 és R−1 kimene-
teket. Csak „+” kimenetekre szorítkozva állítsuk fel a következő négy hipotézist az
EPR szituáció lokális rejtett paraméteres modelljének megalkotásához:

(L1&C+−
11 )⇔ L+

1 (H1)

(L2&C+−
22 )⇔ L+

2 (H2)

(R2&¬C+−
22 )⇔ R+

2 (H3)

(R3&¬C+−
33 )⇔ R+

3 (H4)

H1 – H4 hipotézisekből levezethetők a következő valószínűségek:

p(L+
1 &R+

2 ) = p(L1&C+−
11 &R2&¬C+−

22 ),

p(L+
2 &R+

3 ) = p(L2&C+−
22 &R3&¬C+−

33 ),

p(L+
1 &R+

3 ) = p(L1&C+−
11 &R3&¬C+−

33 ).

(1.26)
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Láttuk, hogy (1.18) és (1.19) kikötések alapján az L+
i és R+

j kimenetek nem
lehetségesek mérés nélkül: p(L+

i &R+
j ) = p(L+

i &R+
j &Li&Rj), így (1.26) egyenletek

átírhatók

p(L+
1 &R+

2 &L1&R2) = p(L1&C+−
11 &R2&¬C+−

22 ), (1.27)

p(L+
2 &R+

3 &L2&R3) = p(L2&C+−
22 &R3&¬C+−

33 ), (1.28)

p(L+
1 &R+

3 &L1&R3) = p(L1&C+−
11 &R3&¬C+−

33 ) (1.29)

alakra. Az (L+
1 &R+

2 | L1&R2) kifejezés az eddigiek alapján átalakítható a

p(L+
1 &R+

2 | L1&R2)
.

=
p(L+

1 &R+
2 &L1&R2)

p(L1&R2)

i
=

p(L1&C+−
11 &R2&¬C+−

22 )

p(L1&R2)
.

= p(C+−
11 &¬C+−

22 | L1&R2) (1.30)
ii
= p(C+−

11 &¬C+−
22 )

iii
= p(C+−

11 &¬C+−
22 &C+−

33 )

+p(C+−
11 &¬C+−

22 &¬C+−
33 ).

formára,
ahol : .

= egyenlőségek következnek a feltételes valószínűség definíciójából, (1.1)-ből.
i
= (1.27) alapján,
ii
= (1.17) alapján lesz igaz.
iii
= egyenlőséget p(A) = p(A&B) + p(A&¬B)13 teszi igazzá.

A többi esetet hasonlóan átalakítva

p(L+
2 &R+

3 | L2&R3) = p(C+−
11 &C+−

22 &¬C+−
33 ) (1.31)

+p(¬C+−
11 &C+−

22 &¬C+−
33 )

p(L+
1 &R+

3 | L1&R3) = p(C+−
11 &C+−

22 &¬C+−
33 ) (1.32)

+p(C+−
11 &¬C+−

22 &¬C+−
33 ),

egyenlőségeket kapjuk.
Mivel az (1.32) jobb oldalán lévő

p(C+−
11 &C+−

22 &¬C+−
33 )

és

p(C+−
11 &¬C+−

22 &¬C+−
33 )

13Az egyenlőség az A = (A&B) ∨ (A&¬B) eseményalgebrai tételből és a p(A1 ∨ A2 . . . ) =

= p(A1) + p(A2) + . . . Kolmogorov-féle axiómából következik.
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kifejezések előfordulnak (1.30) és (1.31) jobb oldalán található kifejezések

p(C+−
11 &¬C+−

22 &C+−
33 ) + p(C+−

11 &¬C+−
22 &¬C+−

33 )

+ p(C+−
11 &C+−

22 &¬C+−
33 ) + p(¬C+−

11 &C+−
22 &¬C+−

33 ) (1.33)

összegében, a következő egyenlőtlenséget vezethethetjük le:

p(L+
1 &R+

3 | L1&R3) 5 p(L+
1 &R+

2 | L1&R2) (1.34)

+p(L+
2 &R+

3 | L2&R3).

Az (1.34) Bell-egyenlőtlenséggel azonban nem egyeztethetők össze a kísérleti
eredmények (vö: Hensen és mtsai. (2015)), így a fent tárgyalt előfeltevéseket el-
fogadva arra a konklúzióra kell jutnunk, hogy nem lehetséges az EPR szituáció em-
pirikusan adekvát, lokális rejtett paraméteres modelljét megalkotni. A paradoxon
feloldása csak valamely kritérium feladása mellett lehetséges. Hogy melyik krité-
riumot kell feladnunk, abban – mint látni fogjuk – megoszlanak a vélemények. A
ma legelterjedtebb álláspont szerint a Bell-egyenlőtlenségek sérülése arra kényszerít,
hogy elfogadjuk a nemlokális hatás kontraintuitív lehetőségét. A kvantumechanika
nemlokalitása és a relativitási elv közötti feszültség feloldására kétféle stratégia áll
rendelkezésünkre. Az egyik szerint a lokalitás sérülése összeegyeztethető a speciális
relativitáselmélettel, mivel az EPR kísérletben is tapasztalható nemlokális kapcso-
lat jeladásra nem használható14. E megoldás fényében common sense metafizikánk
kiegészítésre szorul, amennyiben a megszokott determinációs kapcsolatok mellett
fel kell tételeznünk egy olyan nemlokális determinációs relációt, mely – eltérően az
oksági kapcsolatoktól – nem alkalmas jeltovábbításra.

1.2.2.b Lokális bázistulajdonságok és a loophole-érvek

A fentiek alapján a lokális rejtett paraméteres modell lehetősége empirikus úton
cáfolható. E konklúzió elkerülhető, ha a Bell egyenlőtlenségek levezetéshez szüksé-
ges feltevések egyikét elvetjük. Graßhoff és mtsai. (2005) levezetésének feltevései a
következők voltak:

1. Lai és Rb
j logikailag független események.

14 A javaslat lényege, hogy az EPR kísérletben tapasztalható nemlokális determinációs kapcso-
lat összeegyeztethető lehet a relativitáselmélettel abban az esetben, ha feltételezzük, hogy
az nem alkalmas jelek továbbítására. Ennyiben a kapcsolat nem tekinthető klasszikus oksá-
gi relációnak, s így az ok-okozat egyidejűségét kizáró relativitási elv, mely szerint jel nem
terjedhet a fénysebességnél gyorsabban nem sérül. Ehhez lásd Geszti Tamás (2007, 224-230)
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2. a kísérletnek két lehetséges kimenete van (1.15)

3. nincs kimenet mérés nélkül (1.18)

4. a közös ok és a mérés irányának megválasztása statisztikailag független esemé-
nyek (1.17)

5. tökéletes korreláció (1.16)

6. lokalitás (L1, L2, L3)

7. közösok-elv (1.7) – (1.10)

A kvantummechanika lokális és realista értelmezése védelmében felhozott érvek
a Bell-egyenlőtlenségek levezetéséhez szükséges (1) – (7) feltevések valamelyikének
megalapozottságát kérdőjelezik meg. Ezeknek, az ún. loophole - érveknek két típusát
különböztethetjük meg. Az egyik típusba tartozó érvek a kimenetek függetlenségé-
nek kritériumát támadják és felteszik, hogy lehetséges olyan lokális hatás, mely a
korrelációért felelős (locality loophole). Ezt a problémát a detektorok távolságának
növelésével lehet kiküszöbölni. Ha a két detektor távolságát növeljük és a két oldalon
elvégzett mérések között eltelt időt csökkentjük, lehetséges a kísérlet olyan beállí-
tása, melyben a detektorok között fénysebességgel terjedő jelek sem közvetíthetnek
olyan információt az egyik mérésről, mely befolyásolhatná a másik oldali mérés ki-
menetét. A lokális realista értelmezés melletti érvek másik csoportjába tartoznak
a mérés pontatlanságával, és a minta helyes megválasztásával kapcsolatos kételyek
(detection loophole).

A (4) feladásával két lehetőség közül választhatunk, mindkettő bizarr metafizikai
következményekkel jár. Ha a mérés és a közös ok típusú esemény között olyan oksági
relációt feltételezünk, melyben Li vagy Rj eseményt tesszük meg oknak, akkor fel kell
tételeznünk a visszaható okság lehetőségét. Ha ellenben a közös ok típusú esemény
(Cab

ij ) határozná meg a mérés eredményét, akkor el kellene köteleznünk magunkat
egy „kozmikus összeesküvés elmélet” mellett, mely szerint ha Cab

ii esemény t0-ban
bekövetkezik, mindkét mérést végző személy a közös ok által determinálva van a
mérés ii vagy ij irányban történő elvégzésére. A ténylegesen elvégzett kísérletekben
a mérési irányokat nem minden esetben valódi személyek választják ki és különböző
random input-generátorokkal is elvégzik a kísérletet, így a szubjektum szabadságával
kapcsolatos metafizikai kérdések kiküszöbölhetők (vö: Hensen és mtsai. (2015)). A 4.
feladása egy, a standard értelmezéshez képest nem kevésbé intuícióellenes ontológiai
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képhez vezet, így ha a loophole érvek mögötti motivációként a hétköznapi intuíciók-
kal (az angolszász filozófiában sokat hivatkozott common sense-el) összhangban lévő
elmélet kidolgozása a cél, ez a stratégia nem tűnik a legszerencsésebbnek.

A Bell-egyenlőtlenség levezetésekor fontos szerepet kapott a tökéletes korrelá-
ció feltétele. A szerzők elismerik, hogy 5. elvetésével kidolgozható olyan modell,
melyből nem vezethető le a (1.34) egyenlőtlenség. A kísérleti eredmények – a mérés
kiküszöbölhetetlen pontatlanságai miatt – megengednek egy ilyen modellt. Szintén
a mérési pontatlanságra hivatkozik az E. Szabó László (2004, valamint 2008) által
bemutatott Fine-féle loophole-érv, mely alapján elvethetjük azt az implicit feltétele-
zést, hogy (1.3)-ban és (1.5)-ben megadott kvantumvalószínűségek megfeleltethetők
a realitás elemeinek relatív gyakoriságával.

A loophole-érvek alapjául szolgáló bizonytalanságok, úgy tűnik kiküszöbölhe-
tők. Hensen és mtsai. (2015) a Delfti Műszaki Egyetemen elvégzett kísérletében a
lokális hatások kiküszöbölését a detektorok közötti 1820m távolság és a leolvasás
3,7µs időtartama garantálja. (∆t = 4,72µs intervallumon belül a két lokális mérési
esemény térszerűen szeparált, mivel ezalatt a fénysebességgel haladó jel nem képes
megtenni az 1820m-es távot.) A loophole-érvek első típusa tehát a kísérletre nem al-
kalmazható. A detektorok megbízhatóságával kapcsolatos ellenvetés kiküszöbölésére
a kísérlet során egy extra detektort használtak, mely jelzi, ha a forrásból kiinduló
részecskék mindkét detektor számára érzékelhetők. Így a kísérletben csak azokat az
eseteket mérik, melyek relevánsak (amikor mindkét detektorhoz eljutott a jel). Ez
utóbbi kivédi azt az érvet, mely szerint a mérési eredmények elmaradásának figyel-
men kívül hagyásával nem helyesen választjuk meg a mintát. A kísérlet eredményei
összhangban vannak a korábban elvégzett kísérletek eredményeivel.

Mielőtt arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy a loophole-érvekre hivatkozva
védhető-e a humeiánus elmélet, a fent bemutatott nemlokalitás és a HS lokális bá-
zistényei közötti összefüggést kell világossá tenni. Érvelhet valaki ugyanis amellett,
hogy bár a Bell tétel alapján el kell fogadnunk a fénysebességnél gyorsabban terjedő
hatás létét, ez nem jelenti egyben az is, hogy a HS hamis lenne. Ha például egy lehet-
séges világ lokális intrinzikus fundamentális tényein szuperveniál minden nomikus
tény, mondhatjuk, hogy az EPR kísérlet által vizsgált jelenség is szuperveniens tény,
ami az egyébként lokális és inrinzikus bázistényeken szuperveniál. Pusztán az EPR
tételből nem következik tehát a HS sérülése. A problémát itt az EPR kísérlet értel-
mezésekor előfeltételezett ontológia és a humeiánus feltevések közötti ellentmondás
okozza.

A standard értelmezés szerint a spinkorrelációs kísérletekben tapasztalt tökéletes
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antikorrelációért a részecskék összefonódott állapota felelős. A kvantum-összefonódás
az a jelenség amiben kvantumállapotban levő objektumok együtt alkotnak egy kvan-
tumrendszert. A két részecske spinje vagy momentuma összefonódott állapotban
van, és az egyikkel végzett művelet a másikra is kihat, az is változik a művelet
hatására. Ilyen összefonódott esetben két objektum (kvantum)állapota kölcsönösen
meghatározza egymást. Ez azt jelenti, hogy a teljes rendszer állapotát nem lehet
pusztán a részrendszerek állapotának (független) megadásával leírni. Ez utóbbi pe-
dig ellentmond a HS-nek, nincs ugyanis olyan lokális, intrinzikus tulajdonság, mely
a rendszer viselkedését meghatározná. Épp ellenkezőleg, a szeparált méréseket ha-
tározza meg a teljes rendszer állapota. A gondot tehát a kvantummechanika stan-
dard értelmezéséből fakadó ontológia és a humeiánus metafizika közötti ellenmondás
okozza. Nem lehetséges tehát anélkül védeni a Lewis által javasolt elméletet, hogy
„reakciós fizikát” (vö. Lewis (1994, 474)) művelnénk. Ahogyan Lewis is megjegyzi,
ez nem tűnik ígéretes vállalkozásnak. A filozófia (legalábbis annak Lewis által is mű-
velt ága) eszköztárából hiányoznak azok a módszerek, melyekkel egy ilyen program
kivitelezhető lenne.

A loophole-típusú érvek tehát nem relevánsak abból a szempontból, hogy azok
alapján még nem válaszolhatunk arra a központi kérdésre, hogy vajon a HS onto-
lógiája összeegyeztethető-e mindazzal, amitt a kvantummechanika tanít a valóság
szerkezetéről. A HS csak abban az esetben tartható, ha a kvantummechanika va-
lamely nem-standard értelmezése mellet kötelezzük el magunkat, a hullámfüggvény
realista értelmezésének elvetése azonban nem alapulhat pusztán spekulatív filozófiai
érveken.

1.2.2.c A pillanatnyi sebesség problémája

A következőkben bemutatásra kerülő érvek abban az esetben is nehézségek elé
állítják a HS Lewis-féle verziójának híveit, ha eltekintünk a kvantummechanika nem-
standard értelmezései kapcsán felmerülő problémáktól. A pillanatnyi sebesség fizikai
definíciója, és a humeiánus ontológia (mely alapján a pillanatnyi sebesség okságilag
releváns, intrinzikus tulajdonság) összeegyeztethetetlenségéből vett érv a következő-
képp rekonstruálható:

P1 A pillanatnyi sebesség a humeiánus értelmezés alapján a fizikai rendszer int-
rinzikus tulajdonsága

P2 A pillanatnyi sebesség, annak klasszikus fizikai definíciója alapján extrinzikus
tulajdonság
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∴ A humeiánus értelmezés nem egyeztethető össze a pillanatnyi sebesség klasszi-
kus fizikából ismert fogalmával.

A P1 kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy vajon a humeiánus elmélet (ponto-
sabban a HS) védelmezője valóban el kell-e kötelezze magát a pillanatnyi sebesség
intrinzikus értelmezése mellett. A P1 melletti érv alapja, hogy a humeiánus okság-
fogalomból és a pillanatnyi sebesség oksági relevanciájából következik, hogy a hume-
iánus elméleten belül a pillanatnyi sebesség intrinzikus tulajdonság kel legyen. Hume
az okság elemzésekor az érintkezés, az állandó együtt járás és a szükségszerűség reláci-
óira hivatkozik. Ez utóbbi központi jelentőségű, hiszen az első kettő olyan esetekben
is fennállhat, ahol nem beszélünk okságról. Az okság ideájának eredetét vizsgálva
megállapítja, hogy az nem származhat érzéki benyomásainkból, ugyanakkor ideáink
összehasonlítása során sem tehetünk rá szert. A szükségszerűség ideájának forrá-
sát Hume az ember pszichológiai sajátosságaiban véli felfedezni: következtetéseinket
pusztán a szokás legitimálja. Az események együtt járásának ismétlődése kialakít
egyfajta asszociációs rutint, mely alapján az egyik esemény bekövetkezéséből a má-
sikra következtetünk. Ezt az okfejtést a hagyományos Hume-interpretáció alapján
a szükségszerű kapcsolatot feltételező metafizikai elméletek kritikájaként értelmez-
hetjük. Modern humeiánus elméleten olyan metafizikai megközelítést értünk, mely
bár sok tekintetben eltér Hume eredeti programjától, ám annyiban mindenképpen
Hume szellemi örökségének tekinthető, amennyiben az oksági reláció értelmezésekor
nem a szükségszerűségre hivatkozik, illetve osztozik Hume azon feltevésében, hogy a
reláció tagjai között nem lehet logikai/metafizikai kapcsolat. Lewis is ezt az olvasatot
veszi alapul a HS kidolgozásakor. Röviden: a humeiánus okság-fogalom feltételezi az
oksági relátumok függetlenségét.

A pillanatnyi sebesség oksági relevanciája mellett szóló hagyományos érv így
hangzik: Intuitív meggyőződésünk, hogy a pillanatnyi sebesség az adott test pilla-
natnyi állapotának kauzálisan releváns tulajdonsága. Ha előrejelzéseket teszünk a
test jövőbeli mozgásáról, vagy a múltbeli pályát magyarázzuk, a pillanatnyi sebes-
ségre, mint okságilag releváns tényezőre hivatkozunk. A pillanatnyi sebesség oksá-
gi relevanciájának ilyen értelmezése, valamint a relátumokkal szemben támasztott
függetlenségi kritérium alapján a pillanatnyi sebességnek téridőbeli pontokban ins-
tanciálódó intrinzikus tulajdonságnak kell lennie.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon Lewis elfogadná-e a pillanatnyi sebességnek ezt
az értelmezését, mely szerint a pillanatnyi sebesség, mint vektormennyiség intrinzi-
kus tulajdonságot fejez ki. Úgy tűnik, hogy ezt a lehetőséget Lewis nem zárta ki.
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Ugyan az intrinzikusság kapcsán korábban amellett érvelt, hogy egy fizikai mennyi-
ség iránya extrinzikus tulajdonságot fejez ki, ezt 1994-es tanulmányában revideálta,
és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a vektormennyiségek intrinzikus tulajdon-
ságokat fejezzenek ki. Lewis (1994, 474).

Jeremy Butterfield (2006) Lewis álláspontját geometriai pointillizmusként azo-
nosítja, és a következő három feltevés elfogadásaként rekonstruálja:

1. A fizikai elméletek alapvető mennyiségei definiálhatók térbeli, vagy téridőbeli
pontok tulajdonságaiként.

2. Ezek a mennyiségek a tér, vagy a téridő pontjainak intrinzikus tulajdonságai.

3. Az elméletek modelljei – az egyenletek megoldásai, vagy a metafizikusok lehet-
séges világai – meghatározhatók pusztán ezen pontszerű tulajdonságok meg-
adásával.

(2.) és (3.) a humei szuperveniencia tézis Lewis féle megfogalmazásából követ-
kezik. (1.)-nek létezik egy erősebb és egy gyengébb verziója. Attól függően ugyanis,
hogy a feltevésben térbeli, vagy téridőbeli pontok tulajdonságaiként határozzuk meg
az alapvető fizikai mennyiségeket, beszélhetünk térbeli és téridőbeli intrinzikus tu-
lajdonságokról. A különbség kifejezhető a következő definíciók segítségével :

Def1.11 Ft x tárgy térbeli intrinzikus tulajdonsága def
= Nem létezik olyan, az x-től

térben szeparált y tárgy melynek G tulajdonsága Ft következménye lenne.

Def1.12 Fti x tárgy téridőbeli intrinzikus tulajdonsága def
= Nem létezik olyan, az x-

től a téridőben szeparált y tárgy, melynek G tulajdonsága Fti következménye
lenne.

A pointillizmus Def1.11 meghatározást alapul vevő verzióját Butterfield nyomán
gyenge pointillizmusnak, míg a Def1.12 támaszkodó változatot erős pointillizmus-
nak nevezhetjük. Lewis tézise az erősebb, téridőbeli intrinzikusságot implikálja. A
pillanatnyi sebesség pointillista értelmezése azonban nem egyeztethető össze annak
klasszikus fizikai definíciójával.

Az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test átlagsebességét a megtett út és
a mozgás során eltelt idő hányadosaként kapjuk. A test v̄ = s/t átlagsebessége azon-
ban nem informatív a mozgás részleteit tekintve. Ha részletesebb képet szeretnénk
kapni a mozgásról, akkor célszerű az átlagsebességet rövid útszakaszokra és rövid
időtartamokra kiszámítani. Minél kisebb időtartamot választunk, annál közelebb
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kerülünk a test egy adott időpillanatbeli sebességéhez. A t időpontbeli v pillanatnyi
sebességet ezért hagyományosan a v̄ átlagsebességek sorozatának határértékeként
definiáljuk, amikor ∆t időtartam tart a nullához:

v = lim
∆t→0

∆s

∆t
= lim

∆t→0

s(t+ ∆t)− s(t)
∆t

(1.35)

Ez viszont összeegyeztethetetlen a HS azon előfeltevésével, hogy v pillanatnyi sebes-
ség a fizikai rendszer intrinzikus tulajdonsága t időpontban, mivel az –(1.35) alapján
– a rendszer korábbi és későbbi állapotaira hivatkozva határozható meg.

A humeiánus metafizika és (1.35) összeegyeztethetetlenségéből adódó problémára
adott válaszok kétfélék lehetnek. Az egyik kézenfekvő megoldás az, ha a klasszikus
értelmezés alapján elutasíthatjuk HS erős pointillista megfogalmazását. Ebben az
esetben a humeiánus elmélet csak akkor tartható, ha lehetséges olyan átfogalmazása,
mely nem feltételezi az erős pointillizmust. A másik lehetőség az (1.35) helyettesí-
tése egy olyan meghatározással, mely a mechanikai törvényekkel összhangban van,
ugyanakkor következik belőle a v pillanatnyi sebesség intrinzikussága. A további-
akban az ilyen típusú megoldási javaslatokat Butterfield (2006) nyomán heterodox
megközelítéseknek nevezem.

A pillanatnyi sebességgel kapcsolatos metafizikai viták központi kérdése a kö-
vetkező: Vajon része-e a fizikai rendszer t időpontbeli állapotának a v pillanatnyi
sebesség? David Z. Albert (2000, 9 -18) válasza negatív, s ezért az ortodox nézet
képviselőjeként elutasítja a pillanatnyi sebesség intrinzikusságát feltételező pointil-
lista álláspontot. Érve a következő: Egy fizikai szituáció t időpontbeli teljes leírásától
két dolgot várunk el. Egyfelől leírásunknak függetlennek kell lennie logikai, fogalmi,
metafizikai értelemben az összes többi időpontban adható leírástól, másfelől pedig
teljesnek kell lennie abban az értelemben, hogy a világ összes fizikai jellemzője kiol-
vasható kell legyen az ilyen leírások összességéből. A v pillanatnyi sebesség (1.35)-
ben adott definíciója azonban nem felel meg az első kritériumnak, s így a pillanatnyi
sebesség nem lehet része a rendszer t időpontbeli leírásának (nem intrinzikus tulaj-
donság).

A heterodox megközelítések védelmezői abból az intuitív meggyőződésből indul-
nak ki, hogy a test pillanatnyi sebességét a későbbi állapotok tekintetében okságilag
releváns tulajdonságnak gondoljuk, s így annak intrinzikusnak kell lennie. Az érv
a következő: A pillanatnyi sebességet extrinzikusként kezelő ortodox nézet – mint
láttuk – nem alkalmas okságilag releváns tulajdonságok azonosítására, ennek hiá-
nyában pedig egy alternatív megközelítést kell kidolgoznunk. Lange (2009) úgy érvel
a heterodox megközelítés általa javasolt verziója mellett, hogy kimutatja, az (1.35)
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elfogadása paradox következményekkel jár. Az érv a következőképp rekonstruálható:

1. A pillanatnyi sebesség (1.35) szerint relációs tulajdonság.

2. Egy relációs tulajdonság csak abban az esetben lehet okságilag releváns, ha
annak relátumai is azok.

3. 1. és 2. alapján, ha egy test v1 pillanatnyi sebessége ti-ben okságilag releváns
a test későbbi ti+1-beli v2 pillanatnyi sebességére vonatkozóan, ugyanakkor v1

meghatározásakor – (1.35) alapján – a ti−1 és ti+1 állapotokra hivatkozunk, v2

okságilag releváns lesz saját maga vonatkozásában.

A probléma nem orvosolható a pillanatnyi sebesség meghatározásához szükséges
intervallum szűkítésével, mivel bármennyire kis időintervallumot választunk is, a vt1
pillanatnyi sebesség meghatározásakor szükségünk lesz egy t1 utáni pillanatra, t2-re,
s ha a test e pillanatbeli sebességét – intuitív meggyőződéseinkkel összhangban – a
t1-beli állapot okozatként azonosítjuk, akkor elkerülhetetlen a következtetés, hogy a
rendszer pillanatnyi állapotai okságilag relevánsak önmagukra vonatkozóan.

Lange megoldási javaslata a diszpozícionális tulajdonságok fogalmára támaszko-
dik.A diszpozicionális tulajdonságok hagyományosan egy meghatározott viselkedés
és a neki megfelelő stimulus segítségével elemezhetők, oly módon, hogy amennyi-
ben a stimulus bekövetkezik, azt a megfelelő viselkedés követi. A diszpozicionális
tulajdonság paradigmatikus példáján: ha a törékenység diszpozicionális tulajdonsá-
gával rendelkező tárgyat megfelelő erővel az asztalhoz ütöm (stimulus), akkor eltörik
(viselkedés). (1.35) alapján v pillanatnyi sebességet az elmozdulás idő szerinti deri-
váltjaként kapjuk.

Lange olyan meghatározását adja a diszpozicionális tulajdonságként értett pil-
lanatnyi sebességnek, mely a test lehetséges pályájának az idő-tengely adott pontól
jobbra elhelyezkedő pontjaira hivatkozik: A test t1 -beli v pillanatnyi sebessége me-
chanikai rendszer diszpozicionális tulajdonsága, melyből a „ha a test létezik t1 után
is, akkor pályáját a t1 időpontbeli jobb oldali deriváltként értelmezett pillanatnyi se-
besség határozza meg´´ szubjunktív kijelentés következik. (vö. Lange (2009, 172)).

A szubjunktív kondícionális kiértékelésekor a tényellentétes kijelentésekre vonat-
kozó elveket alkalmazzuk, a különbség abban áll, hogy a szubjunktív kondícionális
előtagja nem feltétlenül hamis az aktuális világban. Az itt tárgyalt probléma szem-
pontjából közömbös, hogy a tényellentétesek kiértékelésekor a törvényekre és a kez-
deti feltételekre hivatkozó álláspontot, vagy a lehetséges világ szemantikát fogadjuk
el helyesnek. A szubjunktív kondícionális bevezetésére azért van szükség, hogy a
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definíció aktuális oksági folyamatokra is alkalmazható legyen. Lange meghatározá-
sa alapján a paradox konklúzió elkerülhető, mivel az aktuális v fizikai mennyiség
továbbra is határértékként adódik ugyan, azonban a pillanatnyi sebesség, mint tu-
lajdonság nem a pálya különböző pontjai közötti relációként, hanem a rendszer disz-
pozicionális tulajdonságaként lesz meghatározva, ezáltal oksági szerepe nem vezet
ellentmondáshoz.

A diszpozicionális tulajdonságokkal később bővebben foglalkozom, itt elegendő
a következőt megjegyezni: Lange elmélete alapján a mechanikai rendszer diszpozi-
cionális tulajdonságát a kezdeti feltételek S halmaza és V viselkedés kontrafaktuális
függésével definiálunk. Egy F tulajdonság akkor és csak akkor tekinthető diszpo-
zicionálisnak, ha van olyan V és S, hogy S fennállása esetén a rendszer V módon
viselkedik. A humeiánus elmélet képviselője nyilvánvalóan nem hivatkozhat a disz-
pozicionális tulajdonságokra a pillanatnyi sebesség problémájának elemzésekor. A
diszpozícionális tulajdonságok ugyanis kontrafaktuális kijelentéseket implikálnak, s
így semmiképpen sem kezelhetjük őket a hume-i bázist alkotó tulajdonságokként.

Butterfield (2006) alapján a heterodox értelmezés ellen vethető, hogy az azokban
implicit módon előfeltételezett lokalitás-fogalom nem a differenciálgeometria lokali-
tás fogalmának felel meg. Az ortodox sebesség-fogalom értelmezésekor a következő
definícióra kell hivatkoznunk:

Def1.13 Egy matematikai objektum akkor lokális, ha meghatározható egy adott
pont bármilyen kis környezete által definiált matematikai struktúra segítségé-
vel.

Butterfield a fenti definíciót alapul véve következő megoldási javaslattal él :

Def1.14 A test a téridő egy adott pontjában értelmezett v pillanatnyi sebessége
extrinzikus tulajdonság, ugyanakkor része a fizikai rendszer pillanatnyi állapo-
tának.

Ennek alátámasztására a pozitív extrinzikus/negatív extrinzikus megkülönböztetést
hívja segítségül. Korábban láttuk, az intrinzikusság Kim-féle meghatározásának kri-
tikája arra épül, hogy a distinkció legjobb esetben is kétféle – pozitív és negatív
– extrinzikus tulajdonság megkülönböztetését teszi lehetővé. Ebből kiindulva But-
terfield a következőképp érvel : Ha az extrinzikusság fokozati jellemzője egy tulaj-
donságnak, nincs semmi különös az alig-extrinzikus [hardly extrinsic] és okságilag
releváns tulajdonságok gondolatában sem. Ez alapján pedig az ortodox pillanatnyi
sebesség értelmezhető oly módon, hogy az extrinzikus ugyan, ám a Def1.13 érte-
lemben lokális, és így része a fizikai rendszer pillanatnyi állapotának. Butterfield
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ez alapján érvel amellett, hogy nincs szükség a heterodox megközelítésre. Def1.14

azonban a Lewis-féle elemzéssel (és az intrinzikussággal kapcsolatos pre-teoretikus
meggyőződéseinkkel) összeegyeztethetetlen. Lewis (1999, 111-113) szerint az intrin-
zikus/extrinzikus distinkció megtételével azon intuíciónk magyarázata a cél, hogy
egyes tulajdonságok csak magától az adott tárgytól/személytől függenek. Hagyomá-
nyosan az ilyen tulajdonságokat szokás intrinzikus tulajdonságoknak nevezni. Kim
intrinzikusság-definíciójával szemben Lewis kritikája épp az volt, hogy az kiüresíti
az intrinzikusság fogalmát.

Összefoglalva az eddigieket a következőket állapíthatjuk meg: A HS eredeti, poin-
tillista megfogalmazása és a pillanatnyi sebesség ortodox értelmezése együtt nem
tartható. Általánosabban: az oksági relátumokat a téridő adott pontjában instan-
ciálódó intrinzikus tulajdonságként értelmező humeiánus elmélet és a pillanatnyi
sebesség ortodox, a (1.35) - ben kifejezett definíciója együttes elfogadása paradox
következményekkel jár. E paradoxont, az (1.35) meghatározást fenntartva az ok-
ság természetéről szóló metafizikai előfeltevéseink revideálása árán oldhatjuk fel.
Amennyiben az okság intuitív magyarázatához ragaszkodunk, valamely heterodox
megoldási javaslat mellett kell elköteleznünk magunkat. A szituáció nagyon hasonlít
ahhoz, amit a Bell egyenlőtlenségek levezethetőségének kapcsán már vizsgáltunk. A
kvantummechanika standard értelmezéséből vett érvek ellen a humeiánus metafizika
védelmezője oly módon védekezhet, hogy elkötelezi magát valamelyik nem-standard
értelmezés mellett.

A Lewis-féle szuperveniencia tézis által posztulált fundamentális tulajdonságok
ellen egy, a lokális alapvető tulajdonságok problémájától és a pointillista elkötele-
zettségek kapcsán felmerülő nehézségektől független, pusztán filozófiai (spekulatív
metafizikai) megfontolások által motivált ellenérv is megfogalmazható. A következő
szakaszban ezt az ellenvetést vizsgálom.

1.2.3. Ontológiai fundamentalizmus

Lewis szubveniens bázisa az aktuális világ fundamentális tulajdonságainak hal-
maza. Ez a megfogalmazás egy, a valóság rétegzettségét feltételező metafizikai mo-
dellt feltételez, mely kiegészül azzal a feltevéssel, hogy létezik egy elemi szint, mely
az összes többit meghatározza. A rétegzett valóságmodell összhangban van termé-
szettudományos ismereteinkkel, azonban a fundamentális szint ontológiai prioritása
olyan nem triviális metafizikai tézis, mellyel kapcsolatban felmerülhetnek filozófiai
aggályok. Az alábbiakban ezt a problémát Ned Markosian (2005) és Johnatan Schaf-
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fer (2003) elemzése alapján rekonstruálom, majd a lehetséges humeiánus válaszokat
veszem sorra.

Az ontológiai fundamentalizmust Markosian (2005) és Schaffer (2003) is a hume-
iánus elméletek előfeltevéseként azonosítja, melynek történeti előzményei – ahogy ar-
ra Kim (1993, 336-339) is rámutat – a Descartes dualizmusát felváltó mechanisztikus-
korpuszkuláris világkép kialakulásáig nyúlnak vissza. A newtoni mechanika által ins-
pirált mechanisztikus-korpuszkuláris világkép szakított azzal a feltevéssel, hogy két
alapvető szubsztancia és ezek kölcsönhatásai magyaráznák a tapasztalható jelensé-
geket. A természettudományok fejlődésének és a logikai pozitivisták tudományfelfo-
gásnak köszönhetően a huszadik század elejére általánosan elfogadottá vált a valóság
hierarchikus szerkezetét feltételező ontológiai kép. Ebben a képben a valóság rétegei
egymásra épülnek, az atomokból molekulák, majd abból makroszkopikus tárgyak
állnak össze, és így tovább, az egyre nagyobb objektumok felé. Az ugyan vitatha-
tó lehet, hogy a valóság ilyen modelljében – feltételezve a fizikalizmus igazságát –
számot tudunk-e adni mentális tulajdonságokról, viszont nem jellemző, hogy valaki
tagadná azt a konszenzusos álláspontot, mely szerint a rétegzett valóságmodell a
fizikai tulajdonságok közötti relációkat helyesen írja le. Mi több, a rétegzett valóság-
modell hipotézis logikailag független a fizikalizmustól. Elfoglalható olyan álláspont
is, mely a fizikalista elkötelezettségeket nem, a rétegzett valóságmodellt viszont fel-
tételezi.

A rétegzett valóságmodell elfogadásából még nem következik az ontológiai fun-
damentalizmus. Könnyen elgondolható ugyanis, hogy mind a makroszkopikus, mind
pedig az egyre kisebb léptékek sora végtelen. Az ontológiai fundamentalizmust ha-
gyományosan a következő két tézisből szokás levezetni :

P1. Hierarchia-tézis : A valóság szintekre tagolódik, és egy adott szint tulajdonsá-
gai az előző szint tulajdonságain szuperveniálnak.

P2. Mereológiai atomizmus : A szintek száma véges, a legalsó szinten található
entitások tovább nem oszthatók. Ezek az entitások mereológiai atomok.

Az ontológiai fundamentalizmus képviselői szerint (P1)-ből és (P2)-ből következik:

OF. A fundamentális szinten található elemek ontológiailag elsődlegesek a felettük
található szintek elemeihez képest (Ontológiai fundamentalizmus).

A HS eredeti, Lewis-féle megfogalmazása alapján az aktuális világ lokális, intrin-
zikus, fundamentális tulajdonságainak mintázatán szuperveniál minden más tulaj-
donság. Barry Loewer (1996) ezt – az 1.2.2 szakaszban tárgyalt probléma elkerülése
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érdekében – annyiban módosítja, hogy feladja a lokalitás-kritériumot, ám a szub-
veniens bázist továbbra is a fundamentális intrinzikus tulajdonságok halmazaként
azonosítja. A HS mind a Lewis-féle mind pedig a Loewer-féle megfogalmazásban
feltételezni látszik tehát az ontológiai fundamentalizmust, mely ellen kétféleképp le-
het érvelni. Az ontológiai fundamentalizmus ellenfele tagadhatja (P2) legitimitását.
Ez Schaffer (2003) stratégiája. A másik lehetőség az ((P1)&(P2)) ⇒ (OF ) követ-
keztetés érvényességének tagadása. Ned Markosian (2005) elfogadja az (P1) és (P2)
premisszákat, de amellett érvel, hogy azok együttes elfogadásából nem következik a
fundamentális szint entitásainak ontológiai prioritása, (OF).

Schaffer (2003) a (P2) premissza kapcsán megjegyzi, hogy az egy olyan felte-
vés, mely mellett az ontológiai fundamentalisták nem igazán szoktak érvelni, majd
amellett érvel, hogy nem is lehetséges ilyen érvet kidolgozni. Schaffer olvasatában a
rétegzett valóságmodell alapja a szint metafora, melyet a mereológiai struktúra fo-
galmának segítségével fejthetünk fel. A valóság mereológiai struktúrája a rész-egész
reláció alapján értelmezhető: az elemi részecskékből atomok, az atomokból mole-
kulák állnak össze, és így tovább a nagyobb léptékek felé. Ha feltesszük, hogy a
modell helyes, és a valóság szintjei megfelelnek a mereológiai struktúrának, akkor
a protonok és elektronok a valóság más szintjén helyezkednek el, mint az atomok,
molekulák vagy a makroszkopikus tárgyak.

A mereológiai struktúra a fentiek alapján a szint-metafora elsődleges konnotáci-
ója, ezen kívül három – periférikus – konnotációról beszélhetünk Schaffer szerint: a
szuperveniencia reláció és a realizáció alapján meghatározható struktúráról, illetve
a nomologikus struktúráról, mely szerint a magasabb szintek törvényei redukálha-
tók az alacsonyabb szintek törvényeire. A periferikus konnotációk mindegyike össze-
egyeztethető a mereológiai struktúra alapján szerveződő szintek elképzelésével, így a
rétegzett valóságmodellben – érvel Schaffer – a szintek közötti hierarchia elsősorban
a mereológiai relációk alapján értelmezhető.

A mereológiai atomizmus melletti a priori érvek akkor lehetnének hatásosak, ha
ki lehetne mutatni a mereológiai atomizmus szükségszerűségét. Ezzel kapcsolatban
Schaffer ellenvetései a következők: Metafizikai értelemben nem szükségszerű, hogy
legyen egy fundamentális szint, melynek az elemei a mereológiai atomok. Egyrészt
azért nem, mert elgondolható, hogy az aktuális világ szerkezetét történetesen a vég-
telen oszthatóság alapján írhatjuk le helyesen, másrészt pedig, nemcsak logikailag
konzisztens egy ilyen elképzelés, de – Schaffer szerint – fizikailag is komolyan ve-
hető. Schaffer tagadja azt is, hogy a mereológiai atomizmus metodológiailag vagy
ontológiai takarékossági szempontok alapján jobb helyzetben lenne, mivel egyrészt
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lehetnek olyan alternatív metodológiai megfontolások, melyek a végtelen osztható-
ságot feltételezik, másrészt a takarékossági megfontolások metafizikai szempontból
nem feltétlenül relevánsak. Ez utóbbi megjegyzés természetesen csak akkor állja meg
a helyét, ha az ontológiai szótár bővítése mellett elég erős érvek szólnak. Ezt Schaf-
fer nem vizsgálja, és mivel jelen vizsgálódás szempontjából a lényeges kérdés, hogy
vajon lehetnek-e olyan megfontolások, melyek a végtelen oszthatóság tézisét támo-
gatják, nyitva hagyom azt a kérdést, hogy Schaffer ontológiai gazdaságosságáról tett
megjegyzése milyen feltételek mellett lehet helytálló.

A mereológiai atomizmus melletti a posteriori érvhez – Schaffer (2003, 502) alap-
ján – a következő segédhipotéziseket kell elfogadnunk:

H1. A közeli/távoli jövőben a mikrofizika komplett elmélet lesz.

H2. Egy ilyen komplett elmélet anyagi részecskék létét posztulálja.

H3. Ezek a részecskék mereológiai atomok.

A komplett mikrofizika lehetősége (H1) mellett, mint Schaffer megjegyzi, jórészt fizi-
kusok vízióit szokás felhozni. Az ilyen jóslatokkal kapcsolatos szkeptikus álláspontot
alátámasztandó Schaffer (2003, 503) Max Born és Stephen Hawking példáját emeli
ki : Born 1928-ban kijelentette, hogy a fizika hat hónapon belül befejezett elmélet
lesz, Hawking pedig 1979-ben a huszadik század végére jósolta az elméleti fizika be-
fejezését. Ezen túl azt is hangsúlyozza, hogy a fizika története értelmezhető olyan
módon, hogy a végtelen oszthatósággal legyen összhangban. A fizikai kutatás a va-
lóság egyre mélyebb régióit tárja fel, ebből arra is következtethetünk, hogy a valóság
„kimeríthetetlen”, mivel minden entitás végtelenül osztható további, a felsőbb szin-
tek alsóbbakra történő redukciója szempontjából releváns elemibb entitásra, s így a
mereológiai atomizmus hamis.

H3 logikailag független H1-től és H2-től is. Ha az ideális mikrofizikai elmélet
által posztulált fundamentális entitások részecskék lennének, ám olyanok, melyek
végtelenül tovább oszthatók H3 hamis lehet H1 és H2 igazsága mellett is. Ez utóbbi
lehetőség egy olyan – Schaffer szerint a fizikalizmussal és a HS eredeti megfogalma-
zásával összeegyeztethetetlen – ontológiai képet eredményez, melyben a komplett
fizikai elmélet fundamentális részecskéi végtelenül oszthatók. A probléma a követke-
zőképp rekonstruálható: Tegyük fel Schafferrel, hogy a végtelen oszthatóság tézise
igaz. Ebben az esetben két lehetőség adódik:

a) Kinevezhetünk egy tetszőleges szintet fundamentális fizikai/szubveniens bázis-
nak, ám ekkor a fizikalizmus/HS hamis lesz, mivel a fizikai/szubveniens bázis
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„alatt” található szintek nem a fundamentális szint entitásain/tulajdonságain
szupervenieálnak.

b) Abban az esetben, ha a fizikai/szubveniens bázist a végtelen számú szint közül
önkényesen választjuk ki, akkor a fizikalizmus/HS, mint redukcionista metafi-
zikai tézis kiüresedik. Bármelyik szintet választjuk is, az biztosan redundáns
lesz.

Schaffer szerint a fenti dilemma elkerülhetetlen, amennyiben a fizikalista, vagy a
HS védelmezője elfogadja a végtelen oszthatóság tézisét. Arra kérdésre, hogy mért
kellene a HS vagy a fizikalizmus védelmezőjének feladnia a fundamentalizmust, mint
munkahipotézist a végtelen oszthatóság kedvéért, Schaffer válasza a következő: Mivel
nincsenek konkluzív érvek a fundamentalizmus mellett, a végtelen oszthatóság egy
koherens alternatíva. Ez persze igaz a fundamentalizmusra is, hiszen a fundamenta-
lizmus ellen sem hozhatók fel konkluzív érvek, ám egy filozófiai elmélet kidolgozá-
sakor – érvel Schaffer – jobban tesszük, ha nem zárunk ki plauzibilis alternatívákat.
Mivel a végtelen oszthatóság Schaffer szerint semmivel sem implauzibilisebb a funda-
mentalizmusnál, a HS és fizikalizmus képviselője nem hagyhatja azt figyelmen kívül.
Nem világos ugyanakkor, hogy a végtelen oszthatóság a HS vagy a fizikalizmus mely
megfogalmazása mellett vezet a fenti dilemmához. Ami a fzikalizmust illeti, abból,
hogy a mentális tulajdonságok fizikai tulajdonságokra redukálhatók, nem követke-
zik, hogy szükségünk lenne egy fundamentális fizikai szintre. A fizikalisták valóban
előnyben részesítik azt a beszédmódot, mely fundamnetalista feltevéseket implikál,
de ez önmagában nem elegendő annak kimutatására, hogy a fizikalizmus szükségkép-
pen feltételezné az ontológiai fundamentalizmust. Ha például kijelölünk egy mentális
szintet és azt állítjuk, hogy ennek a szintnek a tulajdonságai redukálhatók elemibb
(fizikai) szintek tulajdonságaira, még nem köteleztük el magunkat a mereológiai ato-
mizmus mellett. A redukció akkor is lehetséges, ha a mentális szint alatti elemibb
fizikai szintek száma végtelen. Az egyetlen kritérium, hogy a fizikai szint, melyre
hivatkozunk, tartalmazza a redukcióhoz szükséges összes tulajdonságot. Hasonló a
helyzet a HS esetében is. Tegyük fel, hogy egy adott szint tulajdonságai elegendőek a
további szuperveniens tulajdonságok redukciójához és nincsenek további elemi tulaj-
donságok a kijelölt szint alatt, melyek a redukció szempontjából érdekesek lennének.
Ebben az esetben van egy szint, melyre hivatkozhatunk fundamentális szintként, mi-
közben fenntartjuk a végtelen oszthatóság tézisét.

Ned Markosian (2005) osztozik Schafferrel azon feltevésében, hogy az ontológi-
ai fundamentalizmus mereológiai atomizmust feltételez, ám Schafferrel ellentétben
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elfogadja annak igazságát. Érve az ontológiai fundamentalizmus ellen azon alapul,
hogy a hierarchia tézisből és a mereológiai atomizmusból az ontológiai fundametaliz-
musra történő következtetés csak két extra feltevés hozzáadásával tehető érvényessé.
A következtetésben implicit módon feltételezett első segédpremissza így hangzik:

P∗ Ha egy x tárgy y alkotórészekből áll, akkor lehetséges, hogy y alkotórészek
létezzenek anélkül, hogy x létezne, ám ez fordítva nem igaz: x nem létezhet,
ha y alkotórészei nem léteznek.

A P∗-ra a továbbiakban Aszimmetria-tézisként hivatkozok. Az általánosan elfo-
gadott nézet szerint az aszimmetria-tézisből következik a második segédpremissza:

P∗∗ Ha egy x tárgy y alkotórészekből áll, akkor y ontológiailag elsődleges x-hez
képest.

Az ontológiai fundametalizmus mellett szóló érv tehát – a segédpremisszákat
explicitté téve a következőképp hangzik:

P1. Hierarchia-tézis : A valóság szintekre tagolódik, és egy adott szint tulajdonsá-
gai az előző szint tulajdonságain szuperveniálnak.

P2. Mereológiai atomizmus : A szintek száma véges, a legalsó szinten található
entitások tovább nem oszthatók. Ezek az entitások mereológiai atomok.

P∗ Ha egy x tárgy y alkotórészekből áll, akkor lehetséges, hogy y alkotórészek
létezzenek anélkül, hogy x létezne, ám ez fordítva nem igaz: x nem létezhet,
ha y alkotórészei nem léteznek.

P∗∗ Ha egy x tárgy y alkotórészekből áll, akkor y ontológiailag elsődleges x-hez
képest.

∴ A fundamentális szinten található elemek ontológiailag elsődlegesek a felettük
található szintek elemeihez képest (OF).

A P∗ és P∗∗ mögött álló megfontolások a következőképp foglalhatók össze: Pla-
uzibilisnek tűnik az a feltevés, hogy ha egy tárgy x -részekből áll, akkor a szóban
forgó tárgy létezése az x -ek létezésétől függ. Ugyanakkor ez a reláció aszimmetri-
kus, mivel x -ek létezése nem függ a tárgy lététől, melyet alkotnak. E természetes
intuíciónk a ház és a téglák példáján szemléltethető: Azt mondhatjuk, hogy mivel
a téglák a ház létezésétől függetlenül is létezhetnek, a ház viszont nem létezhet a
téglák létezése nélkül, a téglák ontológiai értelemben elsődlegesek a házhoz képest.
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Markosian szerint azonban a segédpremisszák – bár intuitív meggyőzőerejük vitat-
hatatlan – nem igazolhatók. A fő problémát az ontológiai prioritás fogalma jelenti.
Mint azt Markosian megjegyzi, nehezen értelmezhető, mit is érthetünk azon, hogy
egy tulajdonság kevésbé létezik, mint egy másik. A létezés fogalma nem engedi meg
a fokozatiságot.

Markosian kritikájának jobb megértéséhez elkerülhetetlen egy kis kitérőt ten-
ni a rész-egész reláció kapcsán felmerülő metafizikai problémák irányába. Arra a
kérdésre, hogy mi a szükséges feltétele annak, hogy x dolgok egy másik y dolog ré-
szei legyenek az esszencialista válaszon kívül három alternatív válasz lehetséges. A
mereológiai univerzalizmus szerint dolgok tetszőleges halmaza egy új objektumot al-
kot. Az univerzalista nézet alapján összetett tárgyat alkothat akár egy pingvin és az
Eiffel-torony is. A másik radikális válasz, a mereológiai nihilizmus szerint lehetetlen,
hogy két, vagy több dolog egy másik objektumot alkosson; szigorú értelemben csak
a mereológiai atomok nevezhetők tárgyaknak (vö. Wasserman, 2009, 4. szakasz). A
nihilizmus és az univerzalizmus közötti „kompromisszumként” megfogalmazható né-
zet szerint az olyan tárgyak, mint a ház, vagy egy élő szervezet értelmes dolog a
tárgy részeiről beszélni, míg más esetekben – például a pingvin és az Eiffel torony
fúziója ilyen – ez nincs így.

Mivel a nihilista felfogás szerint nem beszélhetünk valódi rész-egész relációról
(egy x tárgy akkor állhat y-ból, ha csak egyetlen y létezik, s ez azonos x-el), az
aszimmetria-tézis P∗ a nihilizmus alapján nem értelmezhető. Az univerzalizmus alap-
ján, mint láttuk a kompozit tárgy, mint például egy ház, csak a téglák fúziójaként
létezik, így P∗ az univerzalizmus alapján sem tartható. Mindebből pedig következik,
hogy a kompromisszumos válaszok sem élő alternatívák P∗ védelmezője számára.
Markosian a cikk végén az ontológiai fundamentalizmus nihilista olvasata mellett
érvel, mely nem azonos az eredeti megfogalmazással (OF), amennyiben nem feltéte-
lezi a problematikus P∗ és P∗∗ premisszákat. A nihilista ontológiai fundamentalizmus
alapján nem létezik más, csak a mereológiai atomok. A redukcionizmus ilyen verzi-
óját azonban nehezen lehetne a HS-el azonosítani.

Habár a hume-i szuperveniencia tézis bevett értelmesése szerint az feltételezi az
ontológiai fundamentalizmust, az nem teljesen világos, hogy maga Lewis elfogadná az
ontológiai fundamentalizmus nihilista verzióját. Egy helyütt explicit módon tagadja
(OF) és a nihilista előfeltevések igazságát:

A szuperveniencia tézis, tág értelemben redukcionista. Ez azonban
a redukcionizmus minimális formája, mely mentes a létezéssel kapcso-
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latos megkérdőjelezhető negatív állításoktól, az ontológiai különbségről,
vagy a lefordíthatóságról szóló nézetektől. Mondhatja valaki, hogy bizo-
nyos értelemben a szobrok szépsége semmi több, mint a szemlélő által
megfigyelt alak, méret és szín anélkül, hogy tagadná a szépség létezését,
anélkül, hogy a szépséget a fundamentálistól eltérő módon létezőként
gondolná el, vagy anélkül, hogy a szépséget megpróbálná az alak és ha-
sonlók terminológiájának segítségével leírni. (Lewis, 1999, 29)

Hogyan értsük Lewis fenti elhatárolódását az ontológiai fundamentalizmustól?
A HS-ről kimutattuk, hogy az redukcionista elmélet: a törvényeket és az okságot
a fundamentális tulajdonságok mintázatára redukálhatjuk. A megoldás az lehet,
ha megkülönböztetjük a redukcionista elméletek két fajtáját. Markosian nihilista
ontológiai fundamentalizmusa eliminativista redukcionizmus. A redukcionizmusnak
azonban legalább két eltérő olvasata létezik. Az egyik szerint a redukcionista a redu-
kálandó jelenséget/elméletet eliminálja azzal, hogy alapvetőbb jelenségre/elméletre
vezeti vissza. Ilyen értelemben nevezhetjük például Bertrand Russell (1959, 180-209)
oksággal kapcsolatos eliminativista nézeteit redukcionistának. Russell ugyanis a filo-
zófia szótárából azért száműzné az "okság" kifejezést, mert az oksági relációkra való
hivatkozás nézete szerint felcserélhető pusztán matematikai összefüggésekre hivatko-
zó leírásokkal. A redukció azonban, mint ahogyan fenti idézetben Lewis is megjegyzi
nem feltétlenül egyenlő az eliminativizmussal. A szobor szépsége nem lesz "kevésbé
létező" azáltal, hogy azonosítjuk azt az alakkal, a mérettel és a színnel. Mindez ter-
mészetesen azt is jelenti, hogy a HS védelmezőjének válaszolnia kel Markosiannak a
létezés fokozatiságával kapcsolatos kérdésére.

Markosian elemzése során nem említi a mereológiai esszencializmust, mely kizár-
ja azt a lehetőséget, hogy a tárgy alkotórészei nélkül létezzen (s így implikálja P∗

segédpremisszát)15. Az esszencializmus védelmében Roderick Chisholm (1976) kü-
lönbséget tesz az azonosság szigorú/filozófiai értelme és a hétköznapi diskurzusban
használt laza értelme között. Az ismerős fizikai tárgyak eszerint csak laza értelem-
ben maradnak azonosak alkotórészeik, vagy tulajdonságaik megváltozásakor, szigo-
rú/filozófiai értelemben a tárgyak azonossága azonban nem marad meg. Chisolm

15Ez intuícióellenes, ám Lewis nézeteivel összeegyeztethető következményekkel jár. Ha az
esszencializmus igaz, akkor ha tegnap másmilyen sajtot ettem volna a vacsorához, akkor
most nem léteznék (nem én léteznék). Lewis személyes azonossággal kapcsolatban képvi-
selt álláspontja alapján a kontrafaktuálisok kiértékelésekor nem az aktuális világban létező
individuumra, hanem annak lehetséges-világbeli dopplegängerére vonatkozó kijelentéseket
vizsgálunk. (vö. Lewis, 1976)
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példája a következő:

Képzeljünk magunk elé egy nagyon egyszerű asztalt ami egy desz-
kából és egy tuskóból lett összeállítva. Mármost bárki készíthet egy na-
gyon hasonló asztalt ugyanabból a tuskóból és egy másik deszkából, vagy
ugyanabból a deszkából de egy másik tuskót használva, ám ugyanazt az
asztalt csak oly módon készítheti el, ha ugyanazt a tuskót és deszkát
használja. (Chisholm, 1976, 146)

Lewis idézett megjegyzése alapján lehetséges egy olyan álláspont, hogy P∗ igazságát
elfogadhatjuk P∗∗ tagadása mellett. A HS mereológiai esszencialista verziója mellett
pedig OF nem vezethető le pusztán P1, P2 és P∗ premisszákból. Annak részletek-
be menő vizsgálatára, hogy vajon a Chisholm-féle érvek elég meggyőzőek-e itt nem
szükséges kitérnem, hiszen e szakasz célja csupán annak a kérdésnek a megválaszolá-
sa volt, hogy milyen ontológiai elkötelezettségek mellett lehet tartható a HS eredeti
megfogalmazása. A következő szakaszban azt vizsgálom, hogy a tézis egy alternatív
megfogalmazásával hogyan kerülhető el mind az itt tárgyalt metafizikai, mind pedig
a korábbi szakaszokban vizsgált, a tudományos gyakorlattal való összeegyeztethe-
tetlenséggel kapcsolatos probléma.

1.3. Nomikus és nem-nomikus tények

A hume-i szuperveniencia a törvények, az okság és a modális karakterrel nem
rendelkező tények közötti reláció. Az alábbiakban e két ténytípus megkülönbözte-
tésére a nomikus és a nem-nomikus tény elnevezést fogom használni. Az, hogy a
nomikus tények rendelkeznek modális karakterrel a következőt jelenti : egy nomikus
tényből következtethetünk tényellentétes kijelentésekre. Ezzel szemben pusztán a
nem-nomikus tények ismerete alapján nem következtethetünk kontrafaktuális kije-
lentésekre. Például az F = ma képlettel kifejezett törvény világunk nomikus ténye,
melyből következtethetünk olyan lehetséges – w@ aktuális világban, ti időpontban
fenn nem álló – szituációkra, melyek egy test tömegéről és gyorsulásáról szóló ki-
jelentésekkel írható le: Ha egy adott m = 10kg tömegű testre F = 5N erő hatna,
akkor a = 0,5m/s2 gyorsulásra tenne szert. Fontos megjegyezni, hogy itt nem kö-
vetkezményrelációról van szó. Logikailag ugyanis lehetséges, hogy egy m = 10kg

tömegű test F = 5N erő hatására a = 0,7m/s2 gyorsulásra tesz szert. A fizika tör-
vényeinek ez utóbbi lehetőség ellentmond ugyan, de nincs olyan logikai szabály, mely
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tiltaná. A nomikus tények alapján tényellentétes, vagy kontrafaktuális kijelentések
fogalmazhatók meg.

Mivel a tényellentétes (kontrafaktuális) kijelentések központi szerepet töltenek be
a nomikus tények meghatározásában, mindenek előtt a kontrafaktuális kijelentések
kiértékelésének problémájáról kell pár szót ejtenünk. A kontrafaktuális kijelentés
első megközelítésben egy „ha . . . akkor . . . ” szerkezetű kijelentés. Ez azonban nem
kielégítő meghatározás, hiszen az ilyen nyelvtani szerkezetű kijelentések többféleképp
formalizálhatók. Egy „ha p akkor q” szerkezetű kijelentés kifejezhető a materiális
implikáció (p ⊃ q) segítségével. Példa:

(1) Ha nincs fűtés, akkor hideg van. (¬f ⊃ h)

Amennyiben a p előtagból logikailag következik q utótag, akkor a feltételes kijelentést
a következményreláció (p⇒ q) segítségével formalizálhatjuk. Példa:

(2) Ha Béla agglegény, akkor Béla nőtlen férfi. (a⇒ n)

Mind a materiális implikáció, mind pedig a következményreláció tranzitívek:

(a ⊃ b)&(b ⊃ c)⇒ (a ⊃ c) (1.36)

(a⇒ b)&(b⇒ c)⇒ (a⇒ c) (1.37)

Vannak azonban olyan feltételes, „ha p akkor q” szerkezetű kijelentések, melyek
másként viselkednek, mint (1) és (2):

P1. Ha vak lennék, nem írnék disszertációt

P2. Ha nem írnék disszertációt, attól még látnék

∴ Ha vak lennék, attól még látnék

Nyilvánvaló, hogy (1.36)-től és (1.37)-től eltérően a fenti következtetés érvénytelen.
Az olyan „ha . . . akkor . . . ” szerkezetű kijelentéseket, melyek így viselkednek, és
amelyeket egyik logikai konnektívum segítségével sem írhatunk fel, a továbbiakban
szubjunktív kijelentéseknek nevezem.

A kontrafaktuális kijelentések a szubjunktív feltételes kijelentések speciális cso-
portját képezik, amennyiben kontrafaktuális az a szubjunktív kondicionális, mely-
nek előtagja hamis az aktuális világban. Mivel a vonatkozó szakirodalomban (lásd
Kim és Sosa 1993; Lewis 2001; Collins és mtsai. 2004) kontrafaktuális kijelentéseken
általában szubjunktív kijelentést értenek, így a továbbiakban az olyan feltételes ki-
jelentéseket is kontrafaktuális kijelentésként fogom kezelni, melyek előtagja igaz. A
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kontrafaktuális kondicionálist a továbbiakban az irodalomban általánosan használt
p� q - vel jelölöm.

A kontrafaktuálisok kiértékelése kapcsán kialakult vitákban elfoglalható állás-
pontok egyike alapján p� q igaz, ha érvényes a következő:

(p&ψ)⇒ q. (1.38)

ahol ψ azon kijelentések halmazát jelöli, melyek p igazsága esetén garantálják q igaz-
ságát. E megközelítés vonzereje abban áll, hogy ha a p� q valóban (1.38)-et fejezné
ki, akkor természetes magyarázattal szolgálhatnánk arra vonatkozóan, hogy mitől
lesz „gyengébb” a kontrafaktuális kondicionális a p ⇒ q következményrelációnál,
s mitől „erősebb” a p ⊃ q materiális implikációnál. Egy kontrafaktuális kiértéke-
lésekor ψ-t és az előtagot adottnak véve arra vagyunk kíváncsiak, hogy az utótag
következik-e e kettő konjunkciójából. A ψ halmaz elemeit azonban minden esetben
az adott kontextus határozza meg. ψ csak egy módon fixálható, mégpedig úgy, hogy
annak elemeiről kikötjük a következőt: ψ elemei p igazsága mellett is igazak. Ez vi-
szont csak akkor valósul meg, ha a p� ψ kontrafaktuális igaz, így pedig az elemzés
körben forog. (vö. Lewis, 2001; Collins és mtsai., 2004)

A Stalnaker-Lewis elmélet a lehetséges világ szemantikára támaszkodik: a p� q

kontrafaktuális kondicionális lehetséges világok között fennálló relációt fejez ki. A
lehetséges világok fogalmának szerepeltetése a kontrafaktuálisokról szóló elméletben
nem feltétlenül jár együtt a lehetséges világokra vonatkozó realista tézis elfogadásá-
val, így az a lehetséges világokra vonatkozó realizmus tagadása mellett is tartható.
p� q az absztrakcionista keretben éppúgy értelmezhető, mint a fikcionalista elmé-
let alapján. A kontrafaktuális kondicionális Lewis-féle definíciója a következő:

Def1.15 p� q igaz w@ aktuális világban akkor, és csak akkor, ha (1) nincs olyan
lehetséges világ, amelyben p igaz, vagy (2) azok a lehetséges világok, melyekben
p&q fennáll, jobban hasonlítanak w@-hoz, mint azok, melyekben p&¬q igaz.

Def1.15 értelmezésekor mindenek előtt a következő kérdésre kell válaszolnunk: Mi-
ben áll a lehetséges világok közötti hasonlóság? Első megközelítésben a lehetséges
világok hasonlósága a bennük fennálló tények hasonlóságán múlik. Minél több tény
(vagy propozíció) egyezik meg két lehetséges világban, annál jobban hasonlítanak
egymásra. Ha például w1 lehetséges világ csak annyiban tér el w@ aktuális világtól,
hogy w1 -ben az emberek az orrlyukaikat rúzsozzák, akkor az a w2 világ, ahol há-
rom fejű gyíkok uralják a földet, és az emberiség sosem létezett, az aktuális világhoz
képest távolabbi, mint w1 .
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A pusztán a tények hasonlóságán alapuló megközelítés ellenpéldája Lewisnél a
következő: „Ha Nixon megnyomta volna a gombot, ami az atomfegyver kioldószerke-
zetét aktiválja, nukleáris holokauszt lett volna” (g� h). Mivel Nixon nem nyomta
meg a szóban forgó gombot, a szubjunktív kondicionális előtagja hamis az aktuális
világban. Ha a lehetséges világok közötti hasonlóság megállapítása során a hétköz-
napi intuícióink játszanának központi szerepet, akkor az aktuális világhoz közeleb-
biként kellene meghatároznunk azt, amelyben valami miatt nem következett be a
katasztrófa. A nukleáris katasztrófát elkerülő lehetséges világ jobban hasonlít az
aktuálishoz a benne fennálló tények tekintetében, s így a g � h kontrafaktuálist
hamisnak kellene tartanunk. A javasolt elemzés alapján tehát egy igaznak tartott
kontrafaktuális bizonyulna hamisnak.

Hogy ezt az ellenvetést kivédje, Lewis a lehetséges világok közötti hasonlóság
megállapításakor figyelembe veendő kritériumok között a következő sorrendet állítja
fel :

i. A legfontosabb szempont, hogy a két lehetséges világ között ne legyen nagy
eltérés a törvények tekintetében

ii. A második szempont, hogy minél nagyobb téridőbeli régiókban egyezzenek
meg (pontosan) a partikuláris tények a két világban.

iii. A harmadik szempont, hogy a törvények tekintetében a kisebb – lokális –
eltéréseket elkerüljük.

iv. a legkevésbé fontos, hogy a két világ megközelítőleg egyezzen meg a partikuláris
tények tekintetében.

A lokális eltérések – kisebb csodák – a lehetséges világok természeti törvényei és az
aktuális világ törvényei között Lewis szerint megengedhetők, hiszen azok közeli le-
hetséges világokat eredményeznek, ám ilyen lokális törvénysértések csak az idő egyik
irányában lehetségesek. Azok a világok, melyekben a csoda visszafelé hat, távoliak.
Ezt könnyen beláthatjuk ha a Nixon-példára alakalmazzuk a fenti kritériumokat.

Amikor a „Ha Nixon megnyomta volna a gombot, nukleáris holokauszt pusztította
volna el a világot” kontrafaktuálist kiértékeljük, a következő lehetséges világokat kell
megvizsgálnunk:

w@ : Az aktuális világ, ahol Nixon nem nyomta meg a gombot, így a nukleáris
holokauszt sem következett be.
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w1 : Ebben a lehetséges világban minden ugyanúgy történik, mint w@ -ban egé-
szen addig, míg egy lokális csoda (egy neuron másként tüzel Nixon agyában)
következtében az elnök megnyomja a gombot, s kitör a nukleáris háború.

w2 : Olyan lehetséges világ, melyben Nixon megnyomja a gombot, de nem egy lokális
csoda folytán, hanem azért, mert mások a természeti törvények.

w3 : Ebben a világban minden ugyanúgy történik, mint w1 -ben, ám mielőtt a
gomb megnyomása folytán az első rakétát kilőné a rendszer, egy újabb csoda
megakasztja a folyamatot.

w4 : Olyan lehetséges világ, melyben minden úgy történik, mint w1 -ben, de rögtön a
gombnyomás után történik egy második csoda, amely minden olyan változást
„visszacsinál”, ami a gombnyomás során keletkezett.

w2-ben – ellentétben w1 -el – a múlt is eltér w@ múltjától (a törvények a világ teljes
történetén szuperveniálnak), így w2 Lewis i. és ii. kritériuma értelmében távolab-
bi lehetséges világ, mint w1 . A partikuláris tények tekintetében w4 megközelítőleg
hasonlítani fog w@ -hoz. Ez esetben csak megközelítő hasonlóságról lehet szó, hi-
szen például Nixon ujjlenyomata a gombon marad, Nixon visszaemlékezéseiben más
mondatok szerepelnek, mint az aktuális világban, felvételek készülnek az esetről,
és így tovább. Lewis szempontjai alapján a következőt mondhatjuk w3-ról : Az i.
szempontnak megfelel, ám a ii. alapján távolabbi, mint w1 . A w4-ben bekövetke-
ző csoda erős törvénysértés, így az i. szempont alapján w4 is távolabbi, mint w1 .
Mindezek alapján a Nixonról szóló g� h kontrafaktuális kijelentés igaz lesz (w1 a
legközelebbi lehetséges világ).16 A továbbiakban Def1.15 és a világok közötti hason-
lóság Lewis-féle meghatározása alapján értelmezem a p� q formában kifejezhető
feltételes kijelentéseket.

A széles körben osztott nézet szerint a nomikus tények kontrafaktuális kijelen-
tések igazságát garantálják. Newton második törvénye alapján megfogalmazható a
„ha egy 10kg tömegű tárgyra F = 5N erő hat (p), akkor a = 0,5m/s2 gyorsu-
lásra tesz szert (q)” (p� q) kontrafaktuális kijelentés, azonban pusztán abból a
nem-nomikus tényből, hogy a tárgy 10kg tömegű, nem következtethetünk hasonló

16A végtelenül leegyszerűsített világokban mindez nem igaz. Ha egy lehetséges világban csak
egyetlen proton mozog egyenletes sebességgel, akkor az idő mindkét irányában csak ugyanaz
a törvénysértés következhet be. A kontrafaktuálisok aszimmetriája tehát az aktuális világ,
és a közeli lehetséges világok jellegzetes vonása. Ennek a kitételnek a governista gondolat-
kísérletek tárgyalásakor lesz meghatározó szerepe.
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módon kontrafaktuálisok igazságára. Amikor azt mondjuk, hogy a törvényeken mú-
lik, mi lehetséges és mi nem, implicit módon feltételezzük a nomikus/nem-nomikus
distinkciót.

A humeiánus elméletnek lehetséges olyan olvasata, mely a bázistulajdonságokat
nem az intrinzikus, lokális, fundamentális tulajdonágokkal azonosítja, mint Lewis,
hanem e distinkciót alapulvéve a modális karakterrel rendelkező tények és a többi
tény közötti relációként értelmezi a HS-t. Schaffer (2007) a nomikus- és nem-nomikus
tények közötti relációként határozza meg a szuperveniencia relációt. Explicit módon
sehol nem nevezi ugyan az általa védelmezett nézetet hume-i szupervenienciának, de
már a cikk elején világossá válik, hogy amit ő redukcionizmusnak nevez, az valójában
a HS egy lehetséges megfogalmazása.

A szóban fogó megfogalmazás (a továbbiakban HSn ) így hangzik: A nomikus
tények a nem-nomikus tényeken szuperveniálnak: ha a nomikus tények másmilyenek
lennének, a nem-nomikus tények sem lehetnének azonosak az aktuális nem-nomikus
tényekkel. A HSn Lewis eredeti megfogalmazásánál (HSl) gyengébb: HSn következik
a HSl-ből, de ez fordítva nem igaz. HSn – ellentétben Lewis és Loewer megfogalma-
zásával – nem feltételezi, hogy a humeiánus bázis közelebbről meghatározható len-
ne. Ahelyett, hogy konkrétan definiálná, mit is kell értenünk nem-nomikus tényen
paradigmatikus példákra hivatkozva szemlélteti a kétféle tény közötti különbséget.
Nomikus tényt fejez ki például az a mondat, hogy

(3) A proton és az elektron tömegaránya állandó,

míg nem-nomikus tényt fejez ki a következő:

(4) n részecske pozitív töltéssel rendelkezik.

A HS fentebb javasolt megfogalmazásának (HSn) legfőbb erénye, hogy nem kö-
telezi el magát sem az ontológiai fundamentalizmus, sem pedig az elemi tények
lokalitása mellett. Az a kérdés, hogy vajon a Lewis-féle elmélet által feltételezett
ontológiai fundamentalizmus helyes-e, vagy hogy a fundamentális tények problémá-
jára milyen válaszok lehetségesek, a természeti törvények és a partikuláris tények
viszonyának kérdésétől függetlenül tárgyalható. Más szavakkal, ha a lokális, intrin-
zikus tulajdonságok szintjeként értett fundamentális szint és a többi szint között
nem teljesül a szuperveniencia-reláció, vagy tarthatatlannak bizonyul az a nézet,
mely szerint minden lewisi értelemben vett természetes tulajdonság lokális, attól a
törvények még szuperveniálhatnak a partikuláris tényeken HSn szerint. Abban az
esetben, ha csupán a törvények és a partikuláris tulajdonságok közötti relációként
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értjük a hume-i szupervenienciát, a lokalitás-, vagy az ontológiai fundamentalizmus
kapcsán tárgyalt nehézségek fel sem merülnek.

Schaffer (2007) a film és a képkockák hasonlatával szemlélteti a HS általa kép-
viselt verziója mögött meghúzódó megfontolásokat. Ahogyan a film nem tekinthető
valami többnek a filmkockák meghatározott szekvenciájánál, a nomikus tények sem
elsődlegesek semmilyen ontológiai értelemben a partikuláris – nem-nomikus – té-
nyekhez képest. Ennek a fordítottja azonban nem igaz. Mint azt az előző szakaszban
láttuk, a HS redukcionista nézet abban az értelemben, hogy a nomikus tények ma-
gyarázatához a nem-nomikus tényekre és azok mintázatára hivatkozik. Ez a reduk-
cionizmus, ahogyan azt Schaffer is említi, nem azonos a fogalmi redukcióval, vagy a
nomikus terminusok nem-nomikus terminusokra fordításával. A HS abban az érte-
lemben redukcionista tézis, hogy a nomikus tényeket, mint a nem-nomikus tények
által meghatározottakat azonosítja. Ezek alapján a HSn védelmezője csak az onto-
lógiai redukció mellett kötelezi el magát, azt azonban nem kell elfogadnia, hogy a
szuperveniens szint entitásairól számot lehet adni pusztán a szubveniens szintet le-
író terminusok segítségével. A klasszikus – Lewis és Loewer -féle – megfogalmazástól
HSn annyiban különbözik, hogy az nem feltételezi az ontológiai fundamentalizmust,
s így a szubveniens szint és a szuperveniens szint(ek) közötti ontológiai különbség egy
gyengébb értelméről beszélhetünk. Az intrinzikus, lokális bázistulajdonságok prob-
lémája ebben a kontextusban fel sem merül, s így a HSn a lokalitás és az ontológiai
fundamentalizmus kapcsán felmerülő nehézségekre is immúnis.

A HSn redukcionista tézisként továbbra is ontológiai különbséget tételez a két
szint (nomikus és nem-nomikus tények szintje) között. A nomikus tények redukálha-
tók a partikuláris tények mintázatára. Ez a distinkció a redukcionista tézisként értett
humeiánus metafizikai elméletek minimális ontológiai elkötelezettségeként határoz-
ható meg. A következő fejezetben a hume-iánus elméletek ellen felhozott governista
ellenérveket fogom vizsgálni. A governisták elutasítják azt a feltevést, hogy a tör-
vények nem többek a partikuláris tények (legyenek azok fundamentális bázistények,
mint Lewis-nál, vagy modális karakterrel nem rendelkező nem-nomikus tények, mint
a HSn esetén) mintázatánál.
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2. fejezet

A humeiánus elméletek governista

kritikája

Bevezető

Az előző fejezet alapján megfogalmazhatjuk azt a részkonklúziót, hogy a hume-
iánus metafizikai elmélet tudományos gyakorlattal való összeegyeztethetősége csak
abban az esetben nem problematikus, ha azt olyan formában fogalmazzuk meg, mely
nem él a Lewis-féle elmélet ontológiai előfeltevéseivel. Mint láttuk, a HSn központi
előfeltevése, hogy a törvények nem függetlenek a partikuláris tények mintázatától.
A partikuláris tények és a törvények kapcsolata azonban értelmezhető oly módon is,
hogy – ellentétben a humeiánus megoldásokkal – a törvényeknek kitüntetett ontológi-
ai státuszt tulajdonítunk. Ezt az interpretációt látszik alátámasztani az a természe-
ti törvényekkel kapcsolatos pre-teoretikus meggyőződés, hogy világunkat törvények
kormányozzák : egy partikuláris tény ki van téve a törvények diktálta fizikai szükség-
szerűségnek, s csak akkor állhat fenn, ha összeegyeztethető a törvényekkel. Ebben
a képben a determináció iránya a humeiánus elméletben feltételezettel ellentétes:
a törvények határozzák meg, hogy milyen partikuláris tények állhatnak fenn. Ezt a
metafizikai álláspontot fogom a továbbiakban – Helen Beebee (2000) terminológiáját
kölcsönvéve – governista törvényfelfogásnak nevezni.

A governista megközelítés melletti érvelési stratégia a következőképp foglalható
össze: egyfelől ki kell mutatni, hogy a humeiánus elmélet nem ad kielégítő választ
arra a kérdésre, hogy mi egy természeti törvény, másfelől pedig amellett kell érvelni,
hogy a governista elmélet képes számot adni a törvények minden releváns jellegze-
tességéről. A governisták első lépése – a humeiánus elmélet elvetése – mellett két
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standard érv hozható fel. Az első szerint a törvényeket pusztán a partikuláris tények
által meghatározott regularitásokként kezelő humeiánus elmélet nem lehet kielégítő,
hiszen a törvények és a véletlenszerű általánosítások közötti különbséget nem tudja
kezelni. Amennyiben a zsebemben történetesen csak kétszázas érmék vannak, ak-
kor igaz lesz, hogy (a) „Minden érme, amit a zsebemből előveszek, kétszázas”. Az
előzővel megegyező logikai szerkezetű (b) „minden hidrogén atomban egy elektron
található” kijelentés szintén igaz, de (a)-val ellentétben nem véltelenszerű általáno-
sítást, hanem törvényt fejez ki. A governisták úgy érvelnek, hogy ami a törvényeket
megkülönbözteti a véletlenszerű általánosításoktól, az a (b)-hez hasonló mondatok
által kifejezett általánosításokban kifejezett tényállások kitüntetett ontológiai státu-
sza (amit a humeiánus elmélet híve tagad).

A governista érvek második típusa olyan lehetséges szituációkról szóló gondo-
latkísérletekre hivatkozik, melyekben a hume-i szuperveniencia nem teljesül. E gon-
dolatkísérletek meggyőző ereje nagyban függ attól, hogy milyen intuíciókat (pre-
teoretikus meggyőződéseket) tartunk központi jelentőségűnek. A szóban forgó gon-
dolatkísérletek ugyanis – ahogyan arra Beebee (2000) is rámutat – eleve feltételezik a
törvények kormányozó szerepét. A fejezet végén amellett fogok érvelni, hogy a hume-
iánus/governista vita során sűrűn hivatkozott gondolatkísérletek nem szolgáltatnak
kellő alapot arra, hogy a humeiánus elméletet elvessük.

A governista megoldási javaslat nem merül ki a humeiánus elméletek tarthatat-
lansága melletti érvek felsorolásában. A törvények kitüntetett ontológiai státuszára
adott magyarázatok pedig eltérőek lehetnek. Az alábbiakban a governista elméle-
tek két verzióját különböztetem meg. Az első – és talán a legismertebb – verzió
szerint a törvények másodrendű univerzálék, azaz univerzálék közötti kapcsolatok.
David M. Armstrong (1983) Fred Dretske (1977) és Michael Tooley (1977) nagyjá-
ból egy időben, ám egymástól függetlenül dolgozta ki a neveik kezdőbetűi alapján
ADT elméletként ismertté vált, a törvényeket univerzálékra redukáló tézist. Az ADT
elméletet által feltételezett univerzálé-realizmust a 2.1. alfejezetben mutatom be.

A governista elméletek másik verziója alapján a törvények természetes diszpozí-
ciókat fejeznek ki. A cukor vízben való oldhatóságáról szóló törvény például a cukor
azon diszpozícionális tulajdonságát fejezi ki, hogy vízzel érintkezve hajlamos felol-
dódni. A diszpozícionalista álláspontot a 2.2. alfejezetben Alexander Bird (2005),
Marc Lange (2009) és Yuri Balashov (2002) alapján rekonstruálom.

A lehetséges governista álláspontok bemutatása után a 2.3. alfejezetben a hu-
meiánus megközelítés ellen felhozható érveket és azok hatókörét vizsgálom. A 2.3.1.
szakaszban a David Hume eredeti megfogalmazásán alapuló naiv regularitáselmé-
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let kritikáját ismertetem, majd a 2.3.2. szakaszban Lewis elméletét, mint az ezen
ellenvetésekre adható választ vizsgálom. Egyrészt amellett fogok érvelni, hogy a
Ramsey-Lewis elmélet elfogadható megoldást kínál a törvények és a véletlenszerű
általánosítások megkülönböztetésének problémájára, másrészt pedig, a 2.4. szakasz-
ban governista gondolatkísérletekről igyekszem majd kimutatni, hogy azok nem je-
lentenek valódi problémát a humeiánus törvényfelfogás számára.

2.1. Univerzálé-realizmus

A humeiánus megközelítés alternatívái közül talán legismertebb ADT elmélet
szerint egy törvény nem pusztán a partikuláris tények fennállása közötti szabálysze-
rűséget fejezi ki, hanem a szabályszerűség magyarázatául szolgáló metafizikai relációt
is. A szóban forgó reláció az ADT elmélet hívei szerint univerzálék között áll fenn.

Az univerzálék problémája Platón és Arisztotelész óta a metafizika központi
problémájának számít, és bár a skolasztika végére az univerzálék független létezését
tagadó nominalizmus vált uralkodó nézetté, majd a tudományos világkép megerősö-
dése folytán a nominalista felfogás tovább erősítette állásait, a filozófia nyelvi for-
dulata magával hozta a probléma újjáéledését is. A vitában elfoglalható álláspontok
két csoportra oszthatók. Azokat, akik szerint az univerzálék posztulálása elkerül-
hetetlen, hagyományosan realistáknak, míg azokat, akik az ilyen entitások létezését
elutasítják nominalistáknak szokás hívni.

Az univerzálékkal kapcsolatos vita a partikulárék és az univerzálék megkülönböz-
tetésén alapul. A partikuláris dolgok (partikulárék) mibenlétéről nehéz lenne egzakt
definícióval előállni, paradigmatikus példák segítségével azonban egész jól körülha-
tárolhatjuk azon dolgok körét, melyeket partikulárisaknak nevezhetünk. Partikuláré
például az usb stick, amire a disszertációmat mentem, a pohár, vagy a toll az aszta-
lomon, maga az asztal, és minden olyan egyedi tárgy, mely a téridő adott pontjait
foglalja – lehetséges partikuláris tárgyak esetén foglalhatja – el.

Az egyes partikuláris dolgokat, mint amilyen az asztalomon fekvő toll is, olyan
tulajdonságok segítségével azonosítom, melyekkel nem csak ez az egyetlen toll ren-
delkezik, hanem minden olyan tárgy is, melyet tollként azonosíthatok. Adhatnék
minden egyes tárgyról olyan egyedi leírást is, mely csak az adott tárgyra referál,
mi több, ad hoc módon neveket is aggathatnék a tárgyakra, ám ez nem lenne túl
praktikus. Könnyen belátható, hogy a határozott leírásokkal is ugyanez a helyzet.
Ha ezzel a módszerrel szeretnék eligazodni a világban, minden egyes partikuláris do-
lognak nevet kellene adnom, vagy mindegyikhez egy egyedi határozott leírást kellene
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rendelnem, ami nyilvánvalóan képtelen ötlet. Ehelyett a partikulárékat az egy név-
vel illetett dolgok közös tulajdonságára hivatkozva csoportosítom. A realista felfogás
híve szerint mármost ezeknek a tulajdonságoknak objektíve létezniük kell, másként
lehetetlen lenne a hasonlóság vagy azonosság alapján csoportosítani a partikuláris
dolgokat.

Egy dolog számtalan tulajdonsággal rendelkezhet, ezek közül egyesek relevánsak
az azonosítás szempontjából, mások viszont nem. Amint arra Huoranszki Ferenc
(2001, 71) is rámutat, ha a természeti törvényeket a partikuláris dolgokban közös
tulajdonságok segítségével szeretné valaki magyarázni, akkor célszerű azon tulajdon-
ságoknak kitüntetett szerepet tulajdonítania, melyekre tudományos magyarázataink
során hivatkozunk. Az ADT elmélet képviselői is hangsúlyozzák, hogy a tudományos
kutatás során feltárt tulajdonságok valódi univerzálék. Az előző fejezetben esett már
szó természetes tulajdonságokról. Az univerzálék ezek segítségével is meghatároz-
hatók: univerzálék csak természetes tulajdonságok lehetnek. A diszpozícionalista
felfogást védelmező Bird (2007) – mint azt látni fogjuk – szintén természetes disz-
pozícionális tulajdonságokra hivatkozik. Amint az előző fejezet 1.2.1. szakaszában
is láttuk, a természetes tulajdonságok megkülönböztetése a nem-természetesektől
a humeiánusoktól sem idegen, ott azonban nem áll rendelkezésre mélyebb metafi-
zikai magyarázat arra vonatkozóan, hogy mi tesz egy tulajdonságot természetessé.
A humeiánus elmélethez hasonlóan az ADT elmélet számára is azok az univerzálék
(természetes tulajdonságok) lesznek érdekesek, melyekre a tudományos terminológia
hivatkozik. Így például a „negatív töltéssel rendelkezni” egyike azon univerzáléknak,
melyekre hivatkozva az elektront azonosíthatjuk.

Az univerzálék legszembeötlőbb – és leginkább zavarba ejtő – jellemzője, hogy
egy univerzálé a téridő különböző pontjain egyszerre lehet jelen. A feleségemnek
például volt egy piros színű telefonja. Amennyiben a telefon piros színe univerzálé,
azt kell mondjuk, hogy a feleségem telefonjának színe numerikusan azonos más,
ugyanilyen típusú telefonok színével, azaz a piros szín olyan entitás, mely egyszerre
van jelen az összes piros telefonban.

Az univerzálékkal kapcsolatos realista álláspontnak két lehetséges megfogalma-
zása van. A realizmus egyik első képviselője, Platón (Phaidon, 73d – 75b és 100b –
105b) alapján az univerzálékat a partikuláris tényektől független ante rem (a dolgok
előtti) létezőkként kell elgondolnunk. Ezt az elképzelést a matematikai gondolkodás
inspirálta. Természetesnek tűnik ugyanis azt gondolni, hogy a geometriai igazságok
(például a derékszögű háromszögre vonatkozóak) függetlenek attól, hogy a való-
ságban léteznek-e olyan tárgyak, amikre vonatkoznak (a derékszögű háromszögre
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vonatkozó igazságok attól függetlenül igazak, hogy nem létezik tökéletes derékszögű
háromszög). A platóni realizmust Mary C. MacLeod és Eric M. Rubenstein (2005)
terminológiáját kölcsönözve extrém realizmusnak is nevezhetjük. Az extrém realista
azt állítja, hogy a szóban forgó meghatározó tulajdonságok a partikuláris esetektől
függetlenül – transzcendens módon – léteznek. Eszerint az olyan tulajdonságok, mint
a tollam (kék) színe függetlenül létezhet az egyes kék dolgoktól. A kék szín akkor is
létezik az extrém realisták szerint, ha nincsenek kék dolgok.

A realizmus második fajtája, az in rebus realizmus szerint az univerzálék nem
létezhetnek azoktól a partikuláris dolgoktól függetlenül, melyekben instanciálódnak.
Ez a verzió Arisztotelész nevéhez fűződik, aki a biológiából vett példán szemlélteti
az univerzálék ontológiai függését eseteiktől. Fajok nem létezhetnének anélkül, hogy
egyes egyedek léteznének, hasonló módon egy tulajdonság sem létezhet anélkül, hogy
valami ne instanciálná. Az univerzálék tehát a dolgokban (in rebus) léteznek. Mindez
annyiban gyengébb tézis az extrém realizmushoz képest, hogy az univerzáléknak így
nem kell téridőn kívüli transzcendens létet tulajdonítanunk.

Az ADT elmélet az extrém és az in rebus realizmussal is összeegyeztethető, Arm-
strongnál azonban explicit állásfoglalást találhatunk az in rebus realizmus egy vál-
tozata mellett. (vö. Armstrong, 1983, 82) Armstrong univerzáléi – és általában az
ADT elmélet által feltételezett univerzálék – nem függetlenek instanciáiktól. A to-
vábbiakban az ADT elmélet vizsgálata során felteszem, hogy az az univerzálék ilyen
– arisztoteliánus – létezők.

Armstrong elkötelezettségét az in rebus realizmus mellett a naturalizmus mo-
tiválja. A naturalizmus Armstrong (1983, 82) megfogalmazása alapján az a tézis,
mely szerint semmi más nem létezik, csak azon téridőbeli objektumok, melyek a tu-
domány tárgyát képezhetik. Ebből az előfeltevésből következik, hogy nem létezhet-
nek instanciálatlan univerzálék. Armstrong realizmusának másik fontos jellemzője,
hogy az univerzálékra vonatkozó kijelentések alapja a posteriori, azaz annak meg-
határozása, hogy mi tekinthető univerzálénak, csak a rendelkezésre álló empirikus
bizonyítékok alapján lehetséges.

Bertrand Russell (1996, 104-108) A filozófia alapproblémáiban amellett érvel,
hogy univerzálék nem csupán tulajdonságok lehetnek, hanem relációk is. Az univer-
zálék (elme)független létezése melletti egyik legnyomósabb érv éppen az, hogy az
olyan relációk esetén, mint amilyen az „Edinburgh északra van Londontól” fel sem
merül, hogy a reláció mentális eredetű lenne. Ezzel Russell kizárja azt a lehetőséget,
hogy az univerzálék csak a mi fejünkben léteznek, s nem saját jogukon létező dolgok.
A két város között akkor is ilyen reláció állna fenn, ha egyetlen értelmes lény sem
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élne a földön. Russell nyomán tehát az univerzálék két fajtáját különböztethetjük
meg: univerzálék lehetnek tulajdonságok és relációk.

Armstrong (1983, 84) kétféle univerzálét különböztet meg. Egyfelől vannak olyan
relációk és tulajdonságok, melyek parikulárék között állnak fönn, vagy azok ins-
tanciálják őket, ezek elsőrendű univerzálék. Az univerzálék közötti relációk vagy
az univerzálék tulajdonságai másodrendű ek. A törvények kapcsán természetesen az
univerzálék közötti relációk érdekesek, ezek – csakúgy, mint az elsőrendű univerzálék
– csak a posteriori módon ismerhetők meg. Az univerzálék közötti nomikus reláció
az ADT elmélet alapján az egyetlen redukálhatatlan másodrendű univerzálé.

A governista alternatívák – így az ADT elmélet – kiindulópontja az, hogy a
törvény kijelentések nem írhatók fel pusztán (∀x)(Fx ⊃ Gx) formában. Armstrong
javaslata a következő: A „Minden F G” törvény által kifejezett fizikai szükségszerűség
egy N(F,G) relációként értelmezhető, ahol N az F és G együttjárását szükségsze-
rűvé tevő reláció. Ha feltesszük, hogy ez a reláció fennáll, akkor ebből következni
fog, hogy (∀x)(Fx ⊃ Gx), viszont ennek az ellenkezője nem lesz igaz:

N(F,G)⇒ (∀x)(Fx ⊃ Gx) (2.1)

(∀x)(Fx ⊃ Gx) ; N(F,G) (2.2)

A fenti séma alapján a törvényeket könnyedén meg tudjuk különböztetni a vélet-
lenszerű általánosításoktól. Magától értetődőnek tűnik azt gondolni, hogy ha minden
F G, valamint ez a regularitás nem véletlenszerű, akkor a szabályszerűség azért áll
fenn, mert F és G tulajdonságok között fennál egy, a (∀x)(Fx ⊃ Gx) álatlánosításért
felelős, azt szükségszerűvé tevő reláció (N).

Armstrong (1983, 88-90 valamint 1997, 506-508) alapján a következő képet kap-
juk: elsőrendű tényállásnak [first-order state of affairs] nevezhetjük azt, ha egy a

partikuláré instanciál egy F (. . . ) monadikus univerzálét: F (a). Hasonlóan a mon-
adikus univerzálékhoz, az R(. . . , . . . ) diadikus univerzálét instanciáló R(a, b) par-
tikulárék közötti reláció is elsőrendű tényállás. Az N(F,G) relációban szereplő F
és G ezzel szemben univerzálék. Ezek az univerzálék Armstrong nézetei alapján az
N(F,G) relációban másodrendű partikulárékként viselkednek. Az univerzálék tehát
másodrendű tényállások [second-order states of affairs], vagy ténytípusok. Mármost,
az ilyen ténytípusok közötti reláció másodrendű univerzálé. Az N(F,G) instanciái a
törvény pozitív esetei (Fa&Ga).

Az 2.1-ben szereplő ⇒ azonban – ahogyan azt maga Armstrong is elismeri –
problematikus. Nem világos ugyanis, hogy az N(F,G) mellett miért nem állhat
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fenn (F&¬G), illetve hogy hogyan teszi szükségszerűvé az univerzálék között fenn-
álló viszony a (∀x)(Fx ⊃ Gx) regularitást. További (az ADT elmélettől logikailag
független) metafizikai magyarázat hiányában ezekre a kérdésre nem lehet egyértelmű
választ adni.

Az N reláció szerepeltetése az ADT elmélet védelmezői által ajánlott magyará-
zatban szintén problematikus. Armstrong a szükségszerűsítő relációra egy abduktív
következtetés során hivatkozik: a különböző tulajdonságinstanciák közötti erős kor-
reláció legjobb magyarázata szerinte az, amelyben N reláció szerepel. Amint arra
Bird (2005) is rámutat, ez felettébb problematikus feltevés. Az ADT elmélet alapján
a törvények létezésére adható legjobb magyarázatnak tartalmaznia kell a szükség-
szerűsítő N(F,G) relációt. A legjobb magyarázatra való következtetés (abdukció)
segítségével egy adott jelenség szóba jöhető magyarázatai közül a legjobbat választ-
hatjuk ki. Fontos megjegyezni, hogy a legjobb (oksági) magyarázatok, és általában
a versengő hipotézisek tartalmaznak egy (oksági) törvényt. Amennyiben arra jelen-
ségre keresünk magyarázatot, hogy miért esnek le alátámasztás nélkül a tárgyak, a
legjobb magyarázat tartalmazni fogja a gravitációra vonatkozó fizikai törvényeket.
E mögött az a feltevés húzódik meg, hogy a természeti törvények általában alkal-
masak arra, hogy regularitásokat és azok partikuláris eseteit magyarázzunk velük.
Armstrong fenti érve azonban a törvények létezését általában szeretné magyarázni
oly módon, hogy az N reláció játssza azt a szerepet, amit a gravitáció a partikuláris
szabályszerűség (a tárgyak lefelé esnek) esetében. Bird szerint ez utóbbi magyará-
zat körben forog, mivel a törvényekről alkotott elméletben szerepet kap a legjobb
magyarázat, ami viszont előfeltételezi a természeti törvény- vagy az azzal szoros
kapcsolatban lévő okság fogalmát.

Az abdukció általános megfogalmazása Igor Douven (2011) alapján a következő:

Def2.1 Abduktív következtetés : Adott E jelenség H1, H2, . . . , Hn szóba jöhető
magyarázatai közül az E-t legjobban magyarázó Hi magyarázat kiválasztása.

Douven (2011) megjegyzi, hogy a fenti megfogalmazás csak bizonyos megszorítások-
kal alkalmazható. Hi magyarázatnak kielégítőnek, vagy a rivális magyarázatokhoz
képest az igazságot jobban megközelítő magyarázatnak kell lennie, ellenkező eset-
ben a rossz lehetőségek közül a kevésbé rosszat választanánk, s így a következtetés
eredménye nem a legjobb magyarázat lenne.

Ez utóbbi kitétel fontosságára hívja fel a figyelmet van Fraassen (1989, 142 -
150). Az abduktív következtetés ugyanis, ampliatív (a tapasztalaton túlmutató is-
meretet szolgáltató) szabályként alkalmazva nem minden esetben alkalmas arra,
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hogy a versengő hipotézisek közül kijelölje azt, amiben jó okunk van hinni. Az ab-
duktív következtetési séma mögött meghúzódó common sense meggyőződés forrása,
hogy az esetek többségében versengő hipotéziseink nagy valószínűséggel igazak. Ha
ilyen hipotézisek közül választunk, akkor legitim módon dönthetünk amellett, mely
a jelenségek legjobb magyarázatát adja. Ebből viszont nem következik, hogy minden
esetben sikerrel alkalmazhatjuk az abduktív következtetést, amikor több versengő
hipotézis közül kell döntenünk. Amennyiben H1 és H2 hipotézisek valószínűleg iga-
zak, továbbá H2 jobb magyarázatát adja a jelenségeknek H1-nél, akkor jó okunk
van H2 mellett dönteni. Ugyanakkor nem igaz, hogy ha például H ′1 és H ′2 alternatív
hipotézisek közül kiválasztjuk a jelenséget legjobban magyarázó H ′2 hipotézist, ak-
kor jó okunk van hinni H ′2 igazságában is. Előfordulhat ugyanis, hogy az alternatív
hipotézisek valószínűsége jóval kisebb, mint H1 vagy H2 valószínűsége.

Az abduktív következtetés a fentiek alapján csak abban az esetben vezet meg-
felelő eredményre, ha a versengő hipotézisekről tudjuk, hogy nagy valószínűséggel
igazak. Empirikus hipotézisek esetén ezt kísérleti módszerekkel biztosíthatjuk, ám
az univerzálékkal kapcsolatban ez nyilvánvalóan nem lehetséges. Az Armstrong-féle
érvelés tehát egy visszaélésen (ti. az abduktív következtetési séma használatának
tesztelhetetlen hipotézisekre való kiterjesztésén) alapul. Ha az abduktív következte-
tés alkalmas is arra, hogy alátámassza valamely hipotézisünk igazságát, a hipotézis-
nek abban az esetben is (legalább elvben) tesztelhetőnek kell lennie. Az univerzálé
realista hipotézis azonban nem ilyen.

A következő szakaszban a governista elméletek diszpozícionalista verzióját mu-
tatom be, mely nem él az ADT elmélet N relációra vonatkozó feltevésével.Az ADT
elmélet törvényei kontingensek a tekintetben, hogy az N relációról nem feltétele-
zi, hogy minden lehetséges világban fennáll. Ezzel elentétben, mint látni fogjuk, a
diszpozícionális tulajdonságokat feltételező elmélet a törvények metafizikai szükség-
szerűségét implikálja.

2.2. Diszpozicionális tulajdonságok

Alexander Bird (2005) saját, diszpozicionalista tézisét az ADT elmélettel és a
humeiánus megközelítéssel szemben megfogalmazható harmadik lehetőségként veze-
ti be. Két olyan feltevést vet el, melyet mind az univerzálé-realisták, mind pedig
a humeiánusok elfogadnak. Az első ilyen feltevés szerint a törvények metafizikai-
lag nem szükségszerűek. Habár az ADT elmélet, mint láttuk, hivatkozik a nomikus
szükségszerűség fogalmára, ám maga az univerzálék közötti szükségszerűsítő reláció
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metafizikailag nem szükségszerű, ti. lehetséges, hogy w@ aktuális világban fennáll az
N(F,G) reláció, ám w1 lehetséges világban F és G univerzálék között nincs ilyen
kapcsolat. A második feltevés szerint azok a tulajdonságok, melyek a törvényekben
előfordulnak kategorikusak, nem következnek belőlük tényellentétes kijelentések. A
következőkben jórészt Bird (2005 és 2007) és Yuri Balashov (2002) alapján rekonst-
ruálom a diszpozicionalista érveket.

A diszpozicionalista tézis röviden a következőképp fogalmazható meg: A fun-
damentális tulajdonságok alapvető diszpozicionális karakterrel rendelkeznek. Ilyen
redukálhatatlanul diszpozicionális tulajdonságok feltételezése nélkül nem adhatunk
számot a természeti törvényekről. Ha a diszpozicionalista ki tudja mutatni, hogy
az általa képviselt álláspont a törvények jobb magyarázatát adja, mint a természe-
ti törvényeket kontingensként és a fundamentális tulajdonságokat kategorikusként
értelmező elméletek, azzal legitimmé teheti a redukálhatatlanul diszpozicionális tu-
lajdonságok bevezetését. Balashov (2002) szerint például, ha az erőket feltételező
megközelítés mellett kötelezzük el magunkat, az ADT elmélet által feltételezett „rej-
télyes” N relációra nem lesz szükségünk.

A diszpozicionalista nézet védelmezőjének mindenek előtt arra a kérdésre kell
válaszolnia, hogy mit is kell értenünk egy diszpozicionális tulajdonságon. A diszpo-
zicionális és a kategorikus tulajdonságok közötti legfontosabb különbség, hogy az
előbbiek tulajdonításából kontrafaktuális kijelentések következnek. Ezek alapján a
következő definíció fogalmazható meg:

Def2.2 : F tulajdonság diszpozicionális def
= Van olyan V viselkedés, valamint kezdeti

feltételeknek egy olyan K halmaza, hogy egy tárgy akkor és csak akkor ren-
delkezik F -el, ha a tárgy V módon viselkedik K kezdeti feltételek fennállása
esetén.

Michael Fara (2009) a következő, Def2.2 meghatározással szemben felmerülő –
Mellor nevével fémjelzett – ellenvetésre hívja fel a figyelmet: Amennyiben elfogadjuk
a diszpozicionális tulajdonság ilyen meghatározását, könnyen kimutatható lesz, hogy
minden tulajdonság diszpozicionális. Mellor példája a háromszögűség, egy olyan tu-
lajdonság, melyre a kategorikus tulajdonságok paradigmatikus példájaként szokás
hivatkozni. Vegyünk egy tetszőleges háromszög alakú tárgyat, mondjuk egy sarok-
polcot. Mármost a „ha (helyesen) megszámolnám a sarokpolc szögeit, akkor hármat
kapnék eredményül” kontrafaktuális következik a sarokpolc háromszögűségéből, s
így Def2.2 alapján azt kellene mondanunk, hogy a háromszögűség diszpozicionális
tulajdonság.
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Mellor példája talán nem a legszerencsésebb. Az előtagban zárójelben szereplő
„helyesen” kifejezés kétféleképp értelmezhető: ha a „helyesen” kifejezés az aktuális
világban a megfigyelő által alkalmazott matematikai módszerre utal, akkor a kont-
rafaktuális lehet hamis is, hiszen vannak olyan lehetséges világok, melyek törvényei
megakadályozhatják, hogy a helyes módszerrel hármat kapjuk eredményül. Ugyan-
akkor, ha a „helyes” kifejezést úgy értjük, hogy az a megfelelő eredményt (jelen
esetben a hármat) garantálja, akkor a kontrafaktuális kijelentésünk tautologikus
lesz. (vö. Fara (2009))

Hogy ezt az ellenvetést kiküszöböljük, az eredeti példát kissé átfogalmazhatjuk:
„Ha a sarokpolcról másolatot készítek és az így kapott két tárgyat síkban összeillesz-
tem, akkor vagy háromszöget, vagy négyszöget kapok”. Ebben az esetben a kont-
rafaktuális utótagja ugyan diszjunktív, ez azonban nem jelent problémát, hiszen a
diszjunktív elő- vagy utótaggal rendelkező kontrafaktuálisok nem tűnnek problema-
tikusnak. Mondhatjuk például, hogy „Ha tudnék vezetni, vagy lenne sofőröm, akkor
nem kellene vonattal utaznom”, ahogyan a „Ha lenne jogosítványom, akkor vennék,
vagy bérelnék, esetleg kölcsön kérnék egy autót” kontrafaktuális kijelentés esetén
sem okoz gondot a kondicionálisban szereplő diszjunktív tag.

Nem vagyok meggyőződve arról, hogy Def2.2 a második példa ellenében is véd-
hető, ez azonban nem zárja ki, hogy a diszpozicionális és a kategorikus tulajdonsá-
gok közötti különbséget más módon – például paradigmatikus példák segítségével
– ragadjuk meg. A diszpozicionalista elméletek vizsgálatakor felteszem, hogy ilyen
különbségtétel lehetséges. A Def2.2 meghatározással összhangban a diszpozicionális
tulajdonság Alexander Bird (2007) által javasolt formális definícióját veszem alapul:

D(S,V )x⇔ Sx� V x. (2.3)

Ahol: D(S,V )x jelentése: „x rendelkezik D(S,V ) diszpozícióval”
Sx : x-re S stimulus hat
V x : x V módon viselkedik.

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy a (D(S,V )x&Sx) ⊃ V xminden esetben
igaz. Bird diszpozicionalista megközelítése a következő előfeltevésekre épül:

i . Egyes tulajdonságok – ellentétben a kategorikus tulajdonságokkal – esszenci-
álisan diszpozicionálisak.

ii . Az esszenciálisan diszpozicionális tulajdonságok minden lehetséges világban
rendelkeznek diszpozicionális karakterükkel
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iii . A fundamentális tulajdonságok esszenciálisan diszpozicionálisak

A diszpozicionalista törvényfelfogás képviselője a természetes tulajdonságokat alap-
vető diszpozicionális tulajdonsággokként értelmezi, így a (2.3) formális definíció me-
tafizikai szükségszerűséget fejez ki. Bird (2007, 43-49) erőknek [potencies] nevezi a
fundamentális diszpozicionális tulajdonságokat. Ezek a lényegi diszpozicionális tu-
lajdonságok lesznek felelősek a D(S,V ) jellegű diszpozíciókért, így szükségszerű, hogy
ha egy dolog rendelkezik a P erővel, akkor rendelkezik az ennek megfelelő diszpozi-
cionális tulajdonsággal is :

�(Px ⊃ D(S,V )x). (2.4)

A diszpozicionalista elmélet ilyen megfogalmazása elleni standard ellenvetés azon
alapul, hogy a természetes nyelvben ritkán fordulnak elő olyan explicit diszpozi-
cionális kifejezések, mint amilyet a (2.3) bal oldalán találunk. Vitatott, hogy az
olyan diszpozicionális kifejezések, mint a „törékenység” vagy az „oldhatóság” vajon
kifejezhetők-eD(S,V ) formában. Ha például egy cserépre azt mondjuk, hogy törékeny,
akkor azt explicit formában kifejezhetjük úgy, hogy „ha leesne a földre(a) eltörne(b)”,
azaz a� b kontrafaktuális kondicionális igaz. Törékeny lehet ugyanakkor egy szal-
maszál is. A szalmaszál esetében a� b nem lesz alkalmas a diszpozíció kifejezésére.
A helyzet tovább bonyolódik, ha például a "törékeny béke" kifejezésre gondolunk.

Ez a probléma nem központi jelentőségű abban az értelemben, hogy bár a tö-
rékenység több értelemben használható, elvben minden egyes esetben meg tudjuk
határozni a megfelelő stimulust és viselkedést is. A probléma orvosolható pusztán
azáltal, hogy feltesszük, a diszpozicionális kifejezések véges számú jelentéssel bírnak,
s ezen jelentések mindegyikéhez hozzárendelhető egy Sx� V x kontrafaktuális. A
továbbiakban felteszem, hogy minden releváns diszpozicionális tulajdonság kifejez-
hető a formális definícióban szereplő explicit formában.

Számos olyan szituáció létezhet melyben a D(S,V )x ⇔ Sx� V x reláció sérül.
Ezek között olyan esetek is vannak, melyekben maga a stimulus akadályozza meg a
diszpozíciónak megfelelő viselkedést. Ahogy Lewis (1999, 134) fogalmaz, maga az S
stimulus is felelős lehet azért, hogy a diszpozíciónak megfelelő viselkedés elmarad.

Tegyük fel, hogy egy rugalmas test mikroszerkezete 36℃-on drasztikusan meg-
változik, minek következtében rideggé/törékennyé válik. A „rugalmasság” diszpozi-
cionális tulajdonság, mely kifejezhető „ha a falhoz vágjuk, visszapattan” (f � v)

alakban. Ezzel szemben a törékenység kifejezhető például a „ha a falhoz vágjuk, da-
rabokra törik” (f � d) kontrafaktuális segítségével. Ha feltesszük, hogy a szóban
forgó tárgy hőmérséklete a 36℃-hoz nagyon közeli, és így a legkisebb mértékű súr-
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lódás hatására is eléri a kritikus hőmérsékletet, akkor, ha falhoz vágom, útközben,
súrlódás hatására megváltozik a mikroszerkezete, s így D(S,V )x ⇒ Sx� V x nem
teljesül. Ebben az esetben maga a stimulus fosztja meg a tárgyat egy diszpozicioná-
lis tulajdonságától. A példa ugyan mesterkélt, sőt, nagy valószínűséggel fizikailag is
lehetetlen, ám (2.3) ellen felhozhatók egyszerűbb példák is, ahol a tárgy külső ok(ok)
miatt nem viselkedik az adott diszpozíciónak megfelelően. A Sarin nevű ideggáz ha-
lálos dózisa 0,5mg. A Sarin tehát rendelkezik azzal a diszpozicionális tulajdonsággal,
hogy 0,5mg-os dózisban halált okoz. (2.3) alapján ezt a diszpozicionális tulajdonsá-
got fejezi ki a „Ha halálos koncentrációban lélegeznék be Sarint, akkor meghalnék”
kontrafaktuális. Ez a kontrafaktuális kijelentés azonban csak abban az esetben lesz
igaz, ha implicit módon beleértjük az olyan körülmények hiányát, melyek azt hamissá
tehetik. Az atropin nevű alkaloid a Sarin ellenszere. Ha a Sarin-mérgezést követően
a megfelelő dózisban kapnék ebből a szerből, nagy valószínűséggel túlélném a ka-
landot, s így a diszpozicionális tulajdonságot meghatározni hivatott kontrafaktuális
nem lesz igaz.

A (2.3)-ben szereplő bikondicionális az ellenkező irányban is sérülhet. A már em-
lített paradigmatikus példánál, a törékenységnél maradva legyen a diszpozicionális
tulajdonságunk explicit kifejezése most is a „ha a falhoz vágjuk, darabokra törik”
kontrafaktuális kijelentés. Tegyük fel, hogy egy fémgolyó belsejébe robbanószerke-
zetet építünk, melynek detonátora a legkisebb ütésre is reagál. Ha a golyót most
a falhoz vágjuk a robbanószerkezet működésbe lép, és a fémgolyó apró darabokra
esik szét. Ekkor a (2.3) jobb oldalán szereplő kontrafaktuális igaz lesz ugyan, de azt
mégsem mondanánk, hogy a fémgolyó törékeny lenne.

A (2.3) elégtelenségét Bird (2005, 2007) is elismeri, azonban úgy érvel, hogy a
megfelelő módosításokkal nem csak tartható lesz a diszpozicionalista nézet, de a
ceteris paribus (minden egyéb tényező változatlansága mellett igaz) törvényekre is
elegáns válasszal szolgál. A ceteris paribus törvények problémája jellemzően a speci-
ális tudományokban alkalmazott általánosítások kapcsán merül fel. (vö. Bird, 2007,
3. fejezet) A következő közgazdaságtani összefüggés jól példázza az ilyen „törvény-
szerűségeket” : A kereslet növekedése a piaci szereplők ideális versenyét feltételezve
növeli az árat, amennyiben a szóban forgó áru ugyanolyan mennyiségben van jelen
a piacon. Ez az általánosítás csak abban az esetben lesz igaz, ha a kurzívval jelzett
kikötések teljesülnek. Ha a verseny nem kiegyensúlyozott, vagy valamelyik piaci sze-
replő a kereslet növekedésére reagálva növeli a piacon fellelhető áru mennyiségét, az
ár nem fog növekedni.18 A bevett nézet szerint az ilyen törvények logikai struktúrája

18A ceteris paribus törvényekkel – illetve a kikötések értelmezésével kapcsolatos további filo-
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– KCP ceteris paribus kikötések figyelembe vételével – a következő:

(∀x)((Fx&KCP ) ⊃ Gx). (2.5)

Bird megoldása ezzel szemben a következő: Az olyan esetek, ahol egy adott disz-
pozíció nem fejti ki hatását, csak abban az esetben lennének felhasználhatók a disz-
pozicionalista törvényfelfogás ellen, ha az feltételezné, hogy minden törvény kivétel
nélküli általánosítás. A diszpozicionalista felfogás védelmezője azonban csupán azt
állítja, hogy a törvények diszpozicionális tulajdonságokat fejeznek ki, azt nem, hogy
univerzális általánosításoknak kell lenniük. Más szavakkal: a törvények azt fejezik
ki, hogy a fizikai rendszer milyen módon hajlamos viselkedni, nem pedig azt, hogy
eseménytípusok között univerzális korreláció áll fenn.

Bird megoldásának fényében a (2.3) csak a kivétel nélküli univerzális állítások-
ként megfogalmazható törvények esetében igaz. Így viszont a legjobb esetben is csak
nagyon kevés valódi törvényt kapunk eredményül. A ceteris paribus törvények a
diszpozicionalista elmélet alapján

D(S,V )x⇔ (Sx&KCP )� V x (2.6)

bikondicionális segítségével értelmezhetők, ahol KCP jelentése hasonló, mint (2.5)
esetén: nincsenek olyan zavaró körülmények, melyek megakadályoznák V -t. A (2.3)
ilyen átfogalmazása ellen vethető, hogy ha az összes olyan feltételt kizárjuk, mely
megakadályozhatja V -t, akkor a (2.6)-ban szereplő kontrafaktuális triviális értelem-
ben lesz igaz. Maga Bird (2007, 36-38) is elismeri, hogy ez a probléma nem orvosol-
ható (2.6) további módosításaival sem. A diszpozicionalista megközelítés a ceteris
paribus törvények kapcsán valójában nem mondd többet a standard megoldási ja-
vaslatoknál. Ez pedig a következő dilemma elé állítja az elmélet védelmezőjét: a
diszpozicionalista egyfelől olyan ontológiai előfeltevésekkel él, melyeket csak abban
az esetben tekinthetünk legitimnek, ha az elmélet elfogadása a törvények egyértel-
műen jobb magyarázatát adja, mint az alternatív javaslatok. Másfelől viszont az
alternatív javaslatokhoz hasonlóan problémákba ütközünk a ceteris paribus törvé-
nyek magyarázatakor a diszpozícionalista megldási javaslatot feltételezve is. A disz-
pozícionalista elmélet ráadásul arra a kérdésre sem adhat megfelelő választ, hogy a
törvények miért támasztanak alá kontrafaktuálisokat. A törvények és a kontrafaktu-
álisok kapcsolatáról a diszpozicionalistáknak nincs sok mondanivalójuk: A Def2.2

meghatározásban szerepel a kontrafaktuális kijelentés fogalma. Az, hogy a törvé-
nyekre hivatkozva igaz kontrafaktuális kijelentések írhatók fel, a diszpozicionalista

zófiai problémákkal – részletesebben a a 2.3.1. szakaszban foglalkozom majd.
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számára triviálisan igaz lesz. A törvényekkel kapcsolatos központi kérdés, hogy ti.
mi különbözteti meg a törvényeket a véletlenszerű általánosításoktól, a diszpozicio-
nalista javaslat alapján szintén nem válaszolható meg. A diszpozicionalista ugyanis
tagadja, hogy a törvények általánosításokat fejeznek ki. Ez a javaslat csak abban az
esetben lehetne tartható, ha minden más szempontból egyértelműen jobb magya-
rázatát kapnánk a természeti törvényeknek a diszpozicionalista elmélet alapján. Ez
azonban, mint láttuk, nincs így.

2.3. A regularitáselmélet governista kritikája

David M. Armstrong (1983) What is a Law of Nature című könyvének első felét a
humeiánus elmélet kritikájának szenteli. Első lépésként a regularitáselmélet eredeti,
Hume nevéhez köthető megfogalmazása elleni érveket sorakoztatja fel, majd áttér a
törvényeket a legjobban magyarázó deduktív rendszer tételeiként értelmező Ramsey-
Lewis elmélet kritikájára. Utóbbit Armstrong Hume nézeteinek továbbfejlesztett
változataként kezeli, s ez annyiban legitim álláspont, amennyiben a Ramsey-Lewis
elmélet sem tulajdonít ontológiailag kitüntetett státuszt azon általánosításoknak,
melyek a legjobb deduktív rendszer tételei.

Az 1. fejezetben a hume-i szuperveniencia tézissel, az azzal szemben megfogal-
mazható ellenvetésekkel, valamint az ellenvetésekre adható válaszokkal foglalkoztam.
A Lewis-féle megfogalmazással kapcsolatos nehézségek kiküszöbölésére bevezettem a
HSn nomikus és a szubnomikus tények közötti relációt. A továbbiakban – amennyi-
ben külön nem jelzem – hume-i szuperveniencián HSn-t értem. A regularitáselmélet
a hume-i szuperveniencia tézistől független, hiszen az csupán annyit állít, hogy a
természeti törvények nem többek (∀x)(Fx ⊃ Gx) alakú általánosítások segítségével
kifejezhető szabályszerűségeknél : nincs ontológiai különbség a véletlenszerű általáno-
sítások és a törvények között. A hume-i szuperveniencia persze nemcsak kompatibilis
a regularitáselmélettel, de annak igazsága a regularitáselmélet igazságát is alátá-
masztja. Amennyiben a törvények nem többek a szubnomikus tények mintázatánál,
úgy a törvények és a véletlenszerű általánosítások között sem tételezhetünk onto-
lógiai különbséget. Az alábbiakban a törvényeket puszta regularitásként értelmező
humeiánus elméletek ellen felhozható általános ellenvetésekkel foglalkozom, ezét –
ellentétben az első fejezettel – a humeiánus elmélet a továbbiakban elsősorban az
ún. regularitáselmélet értelemben szerepel.

Armstrong (1983) Hume eredeti megközelítésére naiv regularitáselméletként hi-
vatkozik, a továbbiakban ezt a megnevezést használom majd a törvényeket puszta
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regularitásokként értelmező nézetre. A naiv regularitáselmélet ellen megfogalmazha-
tó standard érv a törvények és a véletlenszerű általánosítások közötti különbségéből
indul ki. Az érv szerint, ha a törvényeket pusztán (∀x)(Fx ⊃ Gx) formában felírható
univerzális állításokként értelmezzük, nem leszünk képesek számot adni erről a kü-
lönbségről. Ezt látszik alátámasztani azon intuíciónk, hogy a törvények – ellentétben
a véletlenszerű általánosításokkal – kikényszerítik a „hatályuk alá tartozó” partiku-
láris tények fennállását. A 2.3.1. szakaszt ennek az érvelési stratégiának a bemuta-
tásával kezdem, majd azt az ellenvetést vizsgálom, mely szerint a törvényfogalom
humeiánus elemzése nem lehet kielégítő, amennyiben az pusztán (∀x)(Fx ⊃ Gx)

alakú univerzális kijelentésekként kezeli a törvényeket.
A 2.3.2 szakaszban a Ramsey-Lewis elméletre, és az azzal szemben megfogal-

mazott governista kritikára fókuszálok. A Ramsey-Lewis elmélet immúnis a 2.3.1
szakaszban megfogalmazott ellenvetésekkel szemben, mivel a tövényektől nem csu-
pán azt követeli meg, hogy univerzálisan igaz kijelentések legyenek, hanem azt is,
hogy azok beilleszthetők legyenek a jelenségek legjobb magyarázatát biztosító de-
duktív rendszerbe. A legjobb tudományos elméletre hivatkozó elmélettel szemben
megfogalmazható ellenvetések középpontjában a Ramsey-Lewis elméletben implicit
módon feltételezett tudományfelfogás áll. Bas C. van Fraassen (1989) amellett érvel,
hogy a Lewis által javasolt magyarázóerő és egyszerűség nem megfelelő kritériumok
az ideális tudományos elmélet kiválasztáshoz.

A 2.3.3 szakaszban a valószínűségi törvényekkel kapcsolatos problémákat vizsgá-
lom. Lewis a humeiánus elmélettel szemben megfogalmazható érvek közül ezt tar-
totta a legerősebbnek. A valószínűségi törvényekre hivatkozó ellenvetéseket Lewis
a legjobb deduktív rendszert feltételező elmélet módosításával és a szubjektív- és
objektív valószínűség közötti összefüggést kifejező legfőbb elv [principal princilple]
kidolgozásával igyekszik megválaszolni. Amennyiben ez a stratégia sikeresnek bizo-
nyul, a valószínűségi törvények kezelhetők lesznek a humeiánus keretben is.

2.3.1. A naiv regularitáselmélet ellen

A naiv regularitáselmélet egyik lehetséges megfogalmazása szerint a természeti
törvények kontingens, univerzálisan igaz kijelentések. Ebben az esetben a törvé-
nyek nem szükségszerűen igazak. Egy másik lehetséges megfogalmazás alapján a
naiv regularitáselmélet központi tézise összefoglalható abban az egyszerű kijelentés-
ben, hogy a törvények nem többek eseteik összességénél. A továbbiakban ez utóbbi
megfogalmazásra Armstrong nyomán negatív, míg az első megközelítésre pozitív de-
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finícióként hivatkozom. (vö. Armstrong, 1983)
A pozitív meghatározás túl sok (pszeudo)regularitást enged meg, melyek bi-

zonyosan nem törvények. Ezen együttjárások elhatárolására a valódi törvényektől
ugyanakkor nem áll rendelkezésre megfelelő kritérium, amennyiben a naiv regulari-
táselmélet keretein belül maradunk. Armstrong erről a következőket írja:

[. . . ] valószínű, hogy minden esetben létezik a tulajdonságoknak legalább
egy individuáló konjunkciója [individuating conjunction], azaz egy olyan
konjunkció, melyet csak az adott partikuláris dolog instanciál. Az ilyen
individuáló konjunkciók túlnyomó része nem kimerítő [non-exhaustive],
amennyiben nem meríti ki a kérdéses partikuláré természetét. A parti-
kuláré rendelkezni fog további tulajdonságokkal. (Armstrong, 1983, 14)

A partikuláris dolog rendelkezik egy olyan, tulajdonságok konjunkciójaként előálló,
azonosító tulajdonsággal mely megkülönbözteti minden mástól. Szintén plauzibilis
feltevés, hogy az azonosító tulajdonságon kívül a legtöbb dolognak vannak más tu-
lajdonságai is. Az ilyen, azonosításhoz nem szükséges tulajdonságok halmazát nevezi
Armstrong megmaradó halmaznak. A nagyapámtól örökölt borotválkozó tükör azo-
nosító tulajdonsága lehet például, hogy a tükröt rögzítő hátlapon található egy ceru-
zával írt, mára kiolvashatatlanná kopott szöveg, de biztosan ilyen tulajdonságot jelöl
a tükör üvegének mikroszerkezetére vonatkozó igaz állítások konjunkciója is. Nincs
még egy olyan tárgy, mely pontosan ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezne.
vannak azonban olyan tulajdonságok is, melyek nem szükségesek a partikuláris dolog
(jelen esetben a tükör) azonosításához. Ilyenek lehetnek bizonyos relációs tulajdon-
ságok. Az, hogy a tükörtől balra található egy konnektor a falon, nem tekinthető
azonosító tulajdonságnak.

Ha az összes lehetséges tulajdonságot számba vesszük, végtelen számú humeiánus
regularitást kapunk eredményül, melyek közül a legtöbbet nem tartjuk törvényeknek.
Tegyük fel például, hogy a, b és c partikulárék rendelkeznek P , Q és R azonosító
tulajdonságokkal (Pa,Qb,Rc). A megmaradó halmaz elemeinek konjunkciójaként
megkapjuk a megmaradó (nem individuáló) tulajdonságokat. Jelölje ezeket S, T és
U . A tulajdonságok diszjunkciója között – mivel azokat csak egy dolog instanciál-
hatja – fennáll a következő:

(∀x)((Px ∨Qx ∨Rx) ⊃ (Sx ∨ Tx ∨ Ux)) (2.7)

Ez az általánosítás azonban nem törvény. A (2.7) kiküszöbölése nem lehetséges pusz-
tán arra hivatkozva, hogy a szabályszerűség diszjunktív predikátumok segítségével
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lett felírva, hiszen mindkét oldalon szereplő kifejezés helyettesíthető nem diszjunktív
predikátummal: (Px ∨Qx ∨Rx) = A és (Sx ∨ Tx ∨ Ux) = B esetén (2.7) átírható
(∀x)(Ax ⊃ Bx) alakba.

A probléma csak abban az esetben orvosolható, ha a humeiánusok elkötelezik
magunkat amellett a tézis mellett, hogy a törvények megfogalmazásakor csak olyan
predikátumokra hivatkozhatunk, melyek természetes tulajdonságokat fejeznek ki.
Mint az előző fejezetben az intrinzikus tulajdonságok azonosításának problémája
kapcsán is láttuk, a humeiánus elmélet tarthatósága nagyban függ attól, hogy a ter-
mészetes tulajdonságokat hogyan azonosítjuk / azonosíthatjuk (vö. 1.2.2 szakasz) . A
probléma hasonló ahhoz, amit Nelson Goodman a híres "zöké" példával szemléltet.
Tegyük fel, hogy ha egy ásvány példányait t időpontig vizsgáljuk, akkor mindegyik
zöld, ha viszont t után vizsgáljuk, akkor kék. Ekkor mondhatjuk, hogy a "kék" és
"zöld" predikátumok használatával kifejezhető a zöld dolgok változása t-ben. Ha
ugyanakkor bevezetünk egy új predikátumot, a "zöké"-t, melyet úgy definiálunk,
hogy "zöld t időpontig, majd kék" a jelenleg zöké dolgok nem fognak változni, és
t+ 1 időpontban is rendelkezni fognak a zöké tulajdonsággal. (vö. Goodman, 1983,
74) Ezt a problémát a humeiánusok csak oly módon oldhatják meg, ha feltétele-
zik, hogy bizonyos predikátumok természetes klasszifikáció során nyert fogalmakra
vonatkoznak, míg mások Goodman zöké-jéhez hasonló pszeudo-predikátumok.

A pozitív definíció elégtelensége melletti standard érv így szól : A regularitásel-
mélet pozitív definíciója nem alkalmas a törvények és a véletlenszerű általánosítások
megkülönböztetésére, mivel nem határoz meg világos kritériumokat arra vonatkozó-
an, hogy mi tesz egy regularitást törvénnyé. A pozitív definíció alapján a következő
kritériumokat kapjuk:

1. univerzalitás: a törvény kijelentés formája (∀x)(Fx ⊃ Gx)

2. a törvény kijelentésnek igaznak kell lennie

3. a törvény kijelentések kontingensek (van olyan lehetséges világ, ahol nem iga-
zak)

4. egy törvény kijelentés a logikai konnektívumokon és kvantorokon kívül csak
empirikus predikátumokat tartalmazhat.

Vannak azonban olyan regularitások, melyek bár megfelelnek a fenti négy kritéri-
umnak, nem törvények. A problémát szemléltető példák közül talán a legismertebb
Reichenbach van Fraassen (1989, 27) által is idézett kijelentés-párja:
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(A) Nem létezik egyetlen olyan urángömb sem, amelynek átmérője meghaladná az
egy mérföldet.

(B) Nem létezik egyetlen olyan aranygömb sem, amelynek átmérője meghaladná
az egy mérföldet.

Tételezzük fel, hogy (B). állítás igaz az aktuális világban, tehát az aktuális világ tel-
jes története során egyetlen aranygömb átmérője sem haladja meg az egy mérföldet.
Az (A)-el ellentétben az aranygömbökről szóló általánosítás egy közeli lehetséges
világban is lehet hamis. Ha például egy excentrikus milliomos úgy döntene, hogy 1,5
mérföld átmérőjű aranygömböt állít föld körüli pályára, (B). hamis lenne. Vajon mi
fogja megkülönböztetni (B) véletlenszerű általánosítást az urángömbről szóló kije-
lentéstől, mely – tekintve, hogy az urán kritikus tömege jóval kisebb, mint amennyi
az egy mérföld átmérőjű urángömbé lenne – egy természeti törvényt fejez ki? Pusz-
tán a naiv regularitáselmélet által kínált (1) - (4) kritériumok alapján erre a kérdésre
nem kaphatunk választ.

Szintén standard ellenvetés, hogy a törvények „tartalma” nem egyezik meg a
puszta szabályszerűségekével, azaz a törvények és a regularitások közötti különb-
ség fogalmi természetű. Ezt a különbséget pedig a humeiánus elmélet alapján nem
tudjuk megragadni. Dretske (1977, 264) két következtetési séma összehasonlításával
szemlélteti a humeiánus elméletek e feltételezett elégtelenségét. A governista előfelte-
vésekkel összhangban felteszi, hogy a törvények tulajdonságok közötti szükségszerű
relációt fejeznek ki, ami garantálja az alábbi következtetés érvényességét:

P1 Az F és G tulajdonság közötti N reláció szükségszerűvé teszi, hogy minden
F -et G követ (N(F,G) ⊃ �∀x(Fx ⊃ Gx)

P2 x rendelkezik F tulajdonsággal (Fx)

∴ szükségszerű, hogy x rendelkezik G-vel (�Gx)

Ugyanakkor, a humeiánus elmélet előfeltevései alapján megfogalmazható

P1∗ F és G tulajdonságok együttjárnak (∀x)(Fx ⊃ Gx)

P2∗ x rendelkezik F tulajdonsággal (Fx)

∴ szükségszerű, hogy x rendelkezik G-vel (�Gx)
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következtetés nem érvényes.
A törvények tehát „túlmutatnak” a (∀x)(Fx ⊃ Gx) formában kifejezhető ki-

jelentések igazságán. Az Armstrong (1983, 12-13) által intenzionális problémának
nevezett nehézséget Dretske (1977, 249-251) a következő példán szemlélteti : Tegyük
fel, hogy K és F koextenzív predikátumok, azaz (∀x)(Fx ≡ Kx). Így a (∀x)(Fx ⊃
⊃ Gx) univerzális kijelentésünk akkor is igaz marad, ha F-et K-ra cseréljük:

∀x(Fx ⊃ Gx) ≡ ∀x(Kx ⊃ Gx).

Ez azonban nem igaz a törvények esetén: a gyémánt törésmutatója 2,419. Az „x gyé-
mánt” koextenzív az „x-et kimberlitből nyerik” predikátummal, mivel a gyémántle-
lőhelyek aktuálisan kizárólag ehhez a kőzettípushoz kapcsolódnak. Mindez azonban
nem garantálja, hogy minden kimberlitből nyert anyag törésmutatója 2,419 kell le-
gyen (nem zárható ki például, hogy egy lehetséges világban másféle anyagot is kiter-
melhetünk kimberlitből). A fenti példa azt hivatott szemléltetni, hogy törvény és a
regularitás között – ellentétben azzal, amit a regularitáselmélet állít – intrinzikus kü-
lönbség van. Röviden: egy regularitás önmagában nem támasztja alá a törvényekkel
kapcsolatos intuitív meggyőződéseinket.

2.3.1.a A konfirmáció paradoxonai

Szintén standard ellenvetésnek számít a konfirmációval kapcsolatos problémákra
támaszkodva úgy érvelni, hogy a humeiánus elméleten belül azok nem kezelhető-
ek. Egy törvény kijelentés értelmezhető jól konfirmált általánosításként. A követ-
kezőkben egy olyan ellenvetést vizsgálok, mely a humeiánusok központi feltevését
támadja, mely szerint egy törvénykijelentés pusztán egy (∀x)(Fx ⊃ Gx) általáno-
sítással kifejezhető regularitás. Az érv alapján a humeiánus elmélet keretein belül
nem lehet megnyugtató módon feloldani a hipotézisek konfirmációjával kapcsolatos
holló-paradoxont.

Egy általános hipotézis a rá vonatkozó megerősítő esetek nyomán válik igazol-
hatóvá. Így a „Minden holló fekete”

(∀x)(Hx ⊃ Fx) (2.8)

hipotézist alátámasztja egy megfigyelt fekete holló (Ha&Fa). Ugyanígy egy negatív
eset, például egy fehér holló (Ha&¬Fa) cáfolja azt. A Holló-paradoxonként ismert
probléma a következő: (2.8) a kontrapozíció szabálya alapján logikailag ekvivalens
a „Minden nem-fekete dolog nem-holló” kifejezéssel :

(∀x)(Hx ⊃ Fx) ≡ (∀x)(¬Fx ⊃ ¬Hx). (2.9)
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A (∀x)(¬Fx ⊃ ¬Hx) hipotézist konfirmálja (¬Ha&¬Fa), például egy fehér cipő
megfigyelése. Ha viszont egy hipotézist konfirmál egy megfigyelt eset, a vele logika-
ilag ekvivalens kijelentést is konfirmálja. Egy hipotézis konfirmációja során annak
tartalma, nem pedig megfogalmazásának módja számít. Ezt, az ekvivalenciafeltétel-
ként ismert feltevést elfogadva ahhoz a meglepő eredményhez jutunk, hogy a „Minden
holló fekete” hipotézist megerősíti a fehér cipők megfigyelése.

Hasonlóan meglepő eredményre jutunk, ha az eredeti hipotézis más lehetséges
átírásait vizsgáljuk. (2.8) ekvivalens a következőkkel is :

(∀x)[(Hx ∨ ¬Hx) ⊃ (¬Hx ∨ Fx)] (2.10)

(∀x)[(Hx&¬Fx) ⊃ (Hx&¬Hx)]. (2.11)

(2.10) pozitív eseteire teljesül (¬Ha∨Fa). Ezt a feltételt pedig minden olyan dolog
kielégíti, amelyik nem holló (függetlenül a színétől), illetve minden olyan dolog,
amelyik fekete (függetlenül attól, hogy holló-e). (2.11)-nak nem lehetnek pozitív
példái, hiszen semmi sem lehet egyszerre holló is meg nem is.

A következőkben Armstrong (1983, 42-43) konfirmáció paradoxonra alapozott
érvét vizsgálom, mely a humeiánus elmélet elégtelenségét hivatott kimutatni. Az
ellenvetés tanulmányozásához célszerű bevezetni a � . . . „törvény, hogy . . . ” jelölést.
Induljunk ki a A „Törvény, hogy minden F G”

�(∀x)(Fx ⊃ Gx) (2.12)

kijelentésből. A lehetséges megfigyelési mondatok:

1. (Fa&Ga)

2. (Fa&¬Ga)

3. (¬Fa&Ga)

4. (¬Fa&¬Ga).

Ha feltesszük, hogy

�(∀x)(Fx ⊃ Gx)⇒ �(∀x)(¬Fx ⊃ ¬Gx), (2.13)

azaz minden törvénynek logikai következménye egy negatív tulajdonságokat (uni-
verzálékat) tartalmazó törvény, akkor az 1. és 4. ugyanolyan mértékben konfirmálja
hipotézisünket, a 2. cáfolja, ám a 3. úgy tűnik, nem cáfol és nem is konfirmál. A 3.
Armstrong szerint csak

�(∀x)(Gx ⊃ Fx) (2.14)
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hipotézist cáfolja, de nem releváns (2.12) szempontjából. Armstrong Dretske (1977)
alapján a magyarázat és a konfirmáció kapcsolatának hangsúlyozásával igyekszik
kimutatni, hogy 3. valóban nem konfirmálhatja (2.12) hipotézist, s így a humeiánus
megközelítés, mely alapján (¬Fa&Ga) is konfirmál, tarthatatlan.

Armstrong Dretske (1977) nyomán abból indul ki, hogy a konfirmáció a magya-
rázat „fordítottjaként” értelmezhető. Ha a (2.12) segítségével kifejezhető természeti
törvényünk így hangzik: „Minden tömeggel rendelkező testre igaz, hogy nem halad-
hat 3×108 m/s-mal” , akkor az 1. eset (egy x tömeggel rendelkező tárgy s < 3×108

m/s sebességgel halad) magyarázható a törvény segítségével és konfirmálja azt. A
4. eset (egy tömeggel nem rendelkező objektum, például egy foton s = 3× 108 m/s
sebességgel halad) szintén magyarázható a törvényünkkel. A 3. eset (egy tömeggel
nem rendelkező objektum s < 3 × 108 m/s sebességgel halad) viszont nem magya-
rázható azzal, hogy a tömeggel rendelkező dolgok határsebessége 3× 108 m/s, s így
nem is konfirmálhatja (2.12) törvény-hipotézist. A humeiánus elmélet alapján azon-
ban �(∀x)(Fx ⊃ Gx) azonosítható a (∀x)(Fx ⊃ Gx) regularitással. Ebből pedig
következik, hogy 3. konfirmálja a törvény-kijelentést.

Egy lehetséges válasz szerint ez azért nem okoz problémát, mert minden �p
törvény-kijelentésből legalábbis következik egy neki megfelelő p univerzális általá-
nosítás, így 3.-nak is konfirmálnia kell �p-t. Ez a stratégia azonban – jegyzi meg
Armstrong – egy érvénytelen következtetésen alapul, abból ugyanis, hogy (p ⇒ q)

és r konfirmálja q-t, nem következik, hogy r p-t is konfirmálja. Abból az általánosí-
tásból, hogy (a)„a szúnyogok kisebbek, mint két centiméter” következik, hogy (b)„a
szúnyogok kisebbek hatvan centiméternél”. Egy 50 cm szárnyfesztávú szúnyog felfe-
dezése konfirmálja (b)-t, de cáfolja (a)-t. A helyzet akkor sem lesz sokkal jobb, ha
kikötjük, hogy r-nek logikailag konzisztensnek kell lennie p-vel. Ha p : „Létezik egy
szomorú bűzfutó nevű bogár”, q pedig: „léteznek bogarak”, akkor (p ⇒ q) fennáll,
ugyanakkor, ha megfigyelünk egy cserebogarat, a q-t konfirmáltuk, de a p-t nem.

Első látásra a fentiek meggyőzőnek tűnhetnek, érdemes azonban közelebbről meg-
vizsgálni azon előfeltevéseket, melyek alapján Armstrong a 3. esetet kizárja a kon-
firmáló bizonyítékok köréből. Az érv így rekonstruálható:

P1. (2.12) kijelentést nem konfirmálja 3.

P2. A (∀x)(Fx ⊃ Gx) puszta regularitást konfirmálja 3.

P3. A humeiánus elmélet (2.12) kijelentést azonosítja a (∀x)(Fx ⊃ Gx) regulari-
tással
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∴ P4. A humeiánus elmélet nem képes számot adni a törvények és a puszta regulari-
tások konfirmációjának különbségéről. (következik P1. , P2. és P3. premisszák-
ból)

P5. Egy természeti törvényekről szóló elmélet kielégítő, ha számot tud adni a kü-
lönbségről.

∴ A humeiánus elmélet nem kielégítő. (következik P4. és P5. premisszából)

Armstrong a P1. premissza elfogadásakor Dretske (1977) megközelítését veszi
alapul, mely szerint a puszta regularitások és a törvények konfirmációja közötti
különbség abban áll, hogy a törvények igazságába vetett hitünk mértéke a pozitív
példákkal gyorsan növekszik, míg ez nem jellemző a véletlenszerű általánosításokra.
Dretske érvének vizsgálatához be kell vezetnünk a Bayesiánus episztemológia néhány
alapfogalmát, valamint a valószínűségi hiteink koherenciájának kritériumait.

2.3.1.b Valószínűségi hiteink koherenciája

A szubjektív valószínűség fogalmán azt értem, hogy különböző mértékben lehe-
tünk biztosak abban, hogy p kijelentés igaz-e. Ha egy kijelentés igazságáról teljes
mértékben meg vagyok győződve, akkor p(A) = 1 szubjektív valószínűséget rendelem
az adott kijelentéshez, míg ha biztos vagyok egy kijelentés hamisságában, a p(B) =

= 0 szubjektív valószínűséget rendelem hozzá. Ha egy kijelentés igazságában nem
vagyok ugyan teljességgel biztos, ám nem is tartom hamisnak, úgy egy 0 és 1 közé eső
valós számmal azonosíthatom p(C) valószínűséget. A következőkben azt vizsgálom,
hogy milyen kritériumok alapján nevezhetünk egy valószínűségi hitet racionálisnak.
A hitek mértékének racionalitására vonatkozó első kritérium így hangzik:

p(A) + p(¬A) = 1, (2.15)

A valószínűségi hiteink csak akkor koherensek, ha (2.15) kritériumnak megfelelnek.
Ennek alátámasztására szolgál a Dutch Book érv, mely olyan szituációt mutat be,
ahol az ágens bizonyos fogadási arányokkal szembeni tétjeit (2.15) kritériumnak
ellentmondva választja meg. Az ilyen helyzetekben az ágens biztosan veszít. Az
érv központi előfeltevése, hogy a hipotézisekhez rendelhető szubjektív valószínűsé-
geket azonosíthatjuk fogadási hajlandóságokkal. Hogy ez valóban így van-e, jelen
vizsgálódás szempontjából nem bír különösebb jelentőséggel. A továbbiakban ezért
felteszem, hogy a szubjektív valószínűségek a fogadási hajlandóság segítségével azo-
nosíthatók. A (2.15) alátámasztására szolgáló legegyszerűbb Dutch Book szituáció
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a következő: Legyenek a fogadó által H és ¬H hipotézisekhez rendelhető szubjektív
valószínűségek

p(H) = p(¬H) = 0,6. (2.16)

Ekkor
p(H) + p(¬H) = 1,2. (2.17)

Ez azt jelenti, hogy a fogadó bármilyen x összegre hajlandó 6 ·x összeget feltenni 4 ·x
összeg ellenében H-ra és ¬H-ra is. Ezzel a kombinációval azonban bármely pozitív x
esetén biztosan veszít. Ha x = 1000 Ft, akkor 200 Ft lesz a biztos veszteség, hiszen
1200 Ft-ot tesz fel, és nem nyerhet többet 1000 Ft-nál.

A Dutch Book szituációt úgy kerülhetjük el, ha valószínűségi hiteink megfelelnek
a következő két axiómának(vö. van Fraassen, 1989):

I. 0 = p(A&¬A) ≤ p(A) ≤ p(A ∨ ¬A) = 1

II. p(A&B) + p(A ∨B) = p(A) + p(B)

I. szükségessége belátható a 2.1 táblázat alapján, ahol a lehetséges nyeremény
x = 1 vagy x = 0. A táblázat tartalmazza az összes logikailag lehetséges szituációt és
leolvasható róla, hogy ha A vagy ¬A eseményekre T > 1, vagy az (A∨¬A) eseményre
T < 1, esetleg (A&¬A) eseményre T > 0 tétben fogadunk, biztosan veszítünk.

2.1. táblázat. van Fraassen (1989, 160) nyomán

Lehetséges esetek A ¬A (A&¬A) (A ∨ ¬A)

(1) A igaz 1 0 0 1

(2) A hamis 0 1 0 1

0 ≤ x ≤ 1 x minden esetben 0 x minden esetben 1

Az, hogy a II. axiómának is teljesülnie kell, szemléltethető az alábbi, 2.2 táblázat
segítségével. van Fraassen (1989) példájában Péter és Pál fogadásokat kötnek. Pál
fogad Péterrel A és B eseményekre, míg Péter fogad Pállal (A&B) és (A∨B) esemé-
nyekre. A táblázatból leolvasható, hogy minden esetben ugyanannyit nyernek, így,
ha bármelyikük is többet fizetne az adott fogadásért, mint a másik, akkor biztosan
pénzt veszítene.
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2.2. táblázat. van Fraassen (1989, 160) nyomán

I. II.

Lehetséges esetek A B (A&B) (A ∨B)

(1) A igaz, B igaz 1 1 1 1

(2) A igaz, B hamis 1 0 0 1

(3) A hamis, B igaz 0 1 0 1

(4) A hamis, B hamis 0 0 0 0

A valószínűségi hiteink koherenciáját biztosító második kritérium így hangzik:
Ha egy hipotézishez p(k)(H) kezdeti valószínűséget rendeltünk, E bizonyíték fényé-
ben a H-hoz rendelt p(e)(H) valószínűségnek meg kell egyezzen p(k)(H | E) feltételes
valószínűséggel.19 Formálisan:

p(e)(H) = p(k)(H | E) (2.18)

(2.18) alapvető bayesiánus elv, melyet az ún. diakron Dutch Book-érv támaszt alá.
Az alábbiakban az érv Lewis/Teller verzióját mutatom be. (vö. Talbott, 2011; Vi-
neberg, 2011)

Tegyük fel, hogy S és T tetszőleges kijelentések igazságával kapcsolatos valószí-
nűségi hiteim a következőképp alakulnak:

p(k)(S) = 0,2 (2.19)

p(k)(T ) = 0,2 (2.20)

p(k)(S&T ) = 0,1 (2.21)

p(k)(S | T ) = 0,5 (2.22)

Mielőtt bármilyen információval rendelkeznék T igazságáról a következő fogadásokat
kötöm egy barátommal (nevezzük Zsoltnak): A lehetséges nyeremények a követke-
zők: ha T igaz, 1000 Ft, ha nem igaz 0 Ft; ha (S&T ) igaz 10000 Ft, ellenkező
esetben 0 Ft. A téteket az események bekövetkezési valószínűsége alapján határoz-
hatjuk meg. Tegyük most fel, hogy az alábbi két fogadást kötjük:

(a) p(k)(T ) · 1000 = 200 Ft tétben fogadok Zsolttal abban, hogy T igaz.

19A következőkben H kezdeti valószínűségét [initial probability] p(k)(H)-val, azt a valószí-
nűséget pedig, mely a konfirmáló eset fényében rendelhetünk hipotézisünkhöz [posterior
probability] p(e)(H)-val jelölöm.
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(b) Zsolt p(k)(S | T ) · 10000 = 5000 Ft tétben fogad velem, hogy ha T igaz, akkor
S is igaz.

Miután kiderül, hogy T igaz-e vagy sem, két eset lehetséges:

(i) T hamis

Ebben az esetben elveszítem az (a) tétet, a (b) fogadásnál pedig (mivel az csak
arra az esetre vonatkozott, amikor T igaz) visszadom Zsolt 5000 forintját (és ter-
mészetesen nem fizetem ki a 10000 forintos nyereményt. Összesen tehát 200 Ft a
veszteségem. Abban az esetben, ha

(ii) T igaz

Zsolt felajánl egy újabb fogadást, ami S igazsága esetén ugyanannyit fizet, mint
(b) (10000 forintot). Tegyük fel, hogy (2.18)-t figyelmen kívül hagyva p(e)(S) = 0,6

valószínűséget rendelek S bekövetkezéséhez. Ekkor a következő fogadást kötöm:

(c) p(e)(S) · 10000 = 6000 Ft tétben fogadok Zsolttal abban, hogy S igaz

Ekkor, ha

S igaz : (a) fogadáson 800 forintot nyerek ( az 1000Ft nyereményből ki kell vonni a
200 forintos tétet), a (b) fogadást Zsolt nyeri, így ki kell fizessem neki a 10000

forintot, ám a tétet megtartom, következésképp 5000 forinttal leszek szegé-
nyebb (b)-nek köszönhetően. A (c) fogadáson a nyeremény 10000Ft, ám ebből
ki kell vonni a 6000Ft tétet, így összesen 4000Ft lesz a tiszta nyereményem (c)
fogadáson. Összességében tehát 200Ft veszteségem keletkezik.

S hamis : Csakúgy, mint az előbb, (a) fogadáson 800Ft a tiszta nyereségem, Zsolt
veszít (b)-n, a tét nálam marad, így 5000Ft nyereség keletkezik. A (c) fogadá-
son ugyanakkor elveszítem a tétet, így 6000 Ft veszteségem lesz. Összességében
most is 200Ft veszteségem keletkezik.

Amennyiben a (c) fogadáskor a (2.18) kritériumnak megfelelően határoztam vol-
na meg az általam kifizetendő tétet, akkor 5000Ft-ot tettem volna S igazságára,
következésképp mindkét esetben 800 forint tiszta nyereségem lett volna.

Dretske mármost amellett érvel, hogy a puszta regularitások esetén

p(e)(Hr) = p(k)(Hr | E) (2.23)

értéke 1, vagy 5 0,5 lehet (1 akkor, ha minden esetet megvizsgáltunk, legfeljebb
0,5 pedig akkor, ha legalább egy esetet nem vizsgáltunk még). Ezzel szemben, ha
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Ht törvény, már kis számú bizonyító eset is elegendő ahhoz, hogy p(e)(Ht) = 0,5

legyen. Dretske szerint valódi konfirmáció csak a törvények esetében lehetséges. Ha
Ht hipotézisünk egy természeti törvény, akkor viszonylag kis számú E pozitív eset is
p(e)(Ht) = p(k)(Ht | E) = 0,5 eredményre vezet. Dretske (1977) nyomán tehát meg-
különböztethetjük a konfirmáció két fajtáját: Az egyiket standard értelmezésnek,
míg a másikat valódi konfirmációnak nevezhetjük, a valódi konfirmációról csak tör-
vények esetén beszélhetünk. A kétféle konfirmáció megkülönböztetésére – Dretske és
Armstrong nézeteinek megfelelően – a következő meghatározásokat vezetem be:

Def2.3 E bizonyíték akkor, és csak akkor konfirmálja H hipotézist, ha
p(k)(E | H)/p(k)(E) > 1 fennáll.

Def2.4 E1 akkor, és csak akkor konfirmálja H hipotézist, ha növeli annak valószí-
nűségét, hogy a következő megfigyelt E2 hasonlítani fog E1-hez és az E1-et
megelőző megfigyelések eredményeihez.

Dretske (1977) amellett érvel, hogy a Def2.4 értelmében csak a törvények konfir-
málhatók, a véletlenszerű általánosítások nem, következésképp a konfirmáció fogal-
mának segítségével fogalmi különbség mutatható ki a törvények és a véletlenszerű
általánosítások között.

Dretske és Armstrong ellen felvethető a Lange (2000, 114-115) által említett
példa, melyben egy véletlenszerű általánosítást konfirmálhatunk az általuk elvárt
módon. Az észak-amerikai őslakosok körében csak 0 és A vércsoportú embereket ta-
lálunk, ez pedig azoknak a véletlenszerűen bekövetkezett eseményeknek köszönhető,
hogy a Szibériát Alaszkával összekötő földnyelven Amerikába vándorolt embercso-
port tagjai között nem volt senki, aki a B vércsoportba tartozott volna, vagy ha
voltak ilyenek, azoknak nincsenek ma élő leszármazottaik. Ezt a nyilvánvalóan vé-
letlenszerű általánosítást ugyanakkor konfirmálhatjuk Def2.4 értelemben is: nem
szükséges minden őslakótól vért vennünk ahhoz, hogy a hipotézisünkhöz

p(e)(H) = p(k)(H | E) > 0.5 (2.24)

valószínűséget rendeljünk. Dretske a Def2.4 meghatározásra alapozott érve ezek
alapján nem alkalmas a törvények és a véletlenszerű általánosítások közötti fogalmi
különbség alátámasztására.

A Def2.4-ről ezen túlmenően kimutatható, hogy elfogadásával egy olyan szabály
mellett kötelezzük el magunkat, mely inkoherens valószínűségi hiteket eredményez.
Ez könnyen belátható, ha a fentebb bemutatott diakron Dutch Book érv második
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lépését vizsgáljuk, amikor is a (2.18)-t figyelmen kívül hagyva garantáltan veszí-
tünk. (vö. van Fraassen (1989, 166-170)) Dretske javaslata, mely szerint a törvények
kezdeti valószínűségét nagyobb arányban kell növelnünk, mint a véletlenszerű álta-
lánosításokét épp egy ilyen, a (2.18)-cal összeegyeztethetetlen stratágiát javasol.

2.3.1.c A konfirmáció-paradoxon bayesiánus feloldása

A következőkben a holló-paradoxon feloldására tett bayesiánus javaslat alap-
ján (jórészt Paul Horwich (2007) Wittgensteinian Bayesianism című tanulmányára
támaszkodva) amellett érvelek, hogy a humeiánusoknak nem kell elfogadniuk Arm-
strong és Dretske előfeltevéseit a törvények és a véletlenszerű általánosítások közötti
intrinzikus különbségről, s így a konfirmáció hagyományos Def2.3 meghatározására
támaszkodva is magyarázható az a tény, hogy a törvényeiket eseteik konfirmálják.

Carl G. Hempel (1998, 96-97) megemlíti, hogy a holló paradoxonok feloldására
tett kísérletek mögött meghúzódó, plauzibilis feltevés, hogy különbséget kell tennünk
a (2.8) és (2.10) megerősítő esetei között, és azt kell mondjuk, hogy (Ha&Fa) esetek
jobban konfirmálják kiinduló hipotézisünket, (∀x)(Hx ⊃ Fx) általánosítást, mint
(¬Ha&Fa) vagy (¬Ha&¬Fa). Tegyük fel, hogy kiinduló hipotézisünk szerint egy
zsákban csak piros golyók vannak:

(∀x)(Gx ⊃ Px) (2.25)

Ha húsz darab golyó van a zsákban, akkor 20 lehetséges pozitív esettel számolha-
tunk, s ha mind a húsz golyót megvizsgáljuk, akkor kimerítően teszteltük a hipo-
tézist. Amennyiben az első esetben egy piros golyót veszünk ki a zsákból, akkor
mondhatjuk, hogy a hipotézis „egyhuszad részben” már igaznak bizonyult. A (2.25)
kontrapozíciójával nyert (∀x)(¬Px ⊃ ¬Gx) állítás az összes olyan tárgyra igaz,
mely nem golyó a zsákban és nem piros. Mivel rengeteg ilyen dolog létezik, így
a (¬Ga&¬Pa) eset segítségével csak egy nagyon kis részt igazoltunk mindabból,
amit (2.25) állít. Horwich (2007) hasonló feltevésekkel él, mikor a holló paradoxon
bayesiánus feloldását javasolja.

Hollókról szóló H : (∀x)(Hx ⊃ Fx) hipotézisünkhöz rendelhetünk egy

p(k)(H) > 0 (2.26)

kezdeti valószínűséget, mely – feltéve, hogy a H-hoz rendelhető szubjektív valószí-
nűséget a racionalitás szabályainak megfelelően állapítjuk meg (vö. előző szakasz) –
a következő összefüggés alapján változik a megfigyelt E esetekkel :

p(e)(H) = P(k)(H | E). (2.27)

85



2. A humeiánus elméletek governista kritikája

A H hipotézist E
p(k)(H | E)

p(k)(H)
(2.28)

mértékben erősíti meg. További feltétel, hogy aH hipotézishez rendelhető szubjektív
valószínűségek igazodnak a Bayes-tételhez:

p(A | B) =
p(B | A)× p(A)

p(B)
ahol p(A) > 0 és p(B) > 0. (2.29)

(2.29) következik a feltételes valószínűség

p(A | B) =
p(A&B)

p(B)
(2.30)

definíciójából. Ez könnyen belátható, hiszen

p(A | B)p(B) = p(A&B) (2.31)

p(B | A)p(A) = p(B&A) (2.32)

p(A&B) = p(B&A). (2.33)

fentiekből pedig következik

p(A | B)p(B) = p(B | A)p(A), (2.34)

ami ekvivalens (2.29)-cel. A Bayes-tétel segítségével a hollókról szóló hipotézis fel-
tételes (szubjektív) valószínűsége E bizonyíték mellett kifejezhető a következő for-
mában:

p(e)(H) = p(k)(H | E) =
p(k)(E | H)p(k)(H)

p(k)(E)
. (2.35)

E abban az esetben konfirmálja H-t, ha teljesül a

p(k)(E | H)

p(k)(E)
> 1 (2.36)

egyenlőtlenség. (2.36) E1 : (Ha&Fa) és E2 : (¬Ha&¬Fa) esetén is teljesül. Ha
azonban számításba vesszük azt az ismert tényt, hogy a fekete hollók száma jóval
kisebb, mint a nem-fekete nem-hollóké, a következőt kapjuk:

p(k)(Fa&Ha) << p(k)(¬Fa&¬Ha), (2.37)

s így P(k)(E1) << P(k)(E2), ebből következően pedig:

p(k)(E1 | H)

p(k)(E1)
>>

p(k)(E2 | H)

p(k)(E2)
(2.38)
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A bayesiánus megoldást alapul véve az E3 : (¬Ha&Fa) megfigyelés, mondjuk egy
fehér esernyő esetében sem ütközünk az Armstrong által említett problémába. Mivel
a nem-hollók száma jóval magasabb, mint a hollóké, p(k)(E1) << p(k)(E3), s így

p(k)(E1 | H)

p(k)(E1)
>>

p(k)(E3 | H)

p(k)(E3)
(2.39)

is teljesül. Mint ahogyan azt Hempel (1998, 96) megjegyzi, a konfirmációval kap-
csolatos pre-teoretikus meggyőződéseink objektív alapja abban keresendő, hogy a
(Ha&Fa) típusú esetek segítségével sokkal erősebben konfirmálható a hipotézis.
Armstrong a (2.39) relációt érti félre mikor a (¬Ha&Fa) típusú eseteket kizárja
a konfirmáló bizonyítékok közül.

Mivel a (¬a&b) típusú esetek is megerősítik a törvény-hipotézist (ugyan csak
elhanyagolható mértékben), Armstrong érve a humeiánus elméletek ellen egy meg-
alapozatlan premisszén alapul. A legjobb magyarázatra következtetés, mint láttuk
inkoherens valószínűségi hitekhez vezethet, s így nem alkalmas a puszta regulari-
tás és a természeti törvény elkülönítésére a konfirmáció vonatkozásában. Mindezek
alapján kijelenthető, hogy Armstrong és Dretske érvei a konfirmáció paradoxonnal
kapcsolatban nem nem meggyőzőek.

2.3.1.d Instanciálatlan és lokális regularitások

A naiv regularitáselmélet ellen szóló harmadik standard ellenvetés szerint a re-
gularitáselmélet nem képes számot adni az olyan törvényekről, melyeknek nincsenek
eseteik. A problémát a (∀x)(Fx ⊃ Gx) kifejezésben előforduló materiális kondicio-
nális okozza. Az olyan esetekben, amikor nincs olyan individuum, melyhez F predi-
kátumot rendelhetnénk, az általánosítás triviálisan igaz lesz. Így például az aktuális
világban nem létező, vagy fizikailag lehetetlen individuumokra vonatkozó általános
kijelentések is törvények lesznek. A „Minden tűzokádó sárkány telepatikus képessé-
gekkel rendelkezik”, vagy a „Minden 1,5 mérföld átmérőjű urángömb narancssárga
fényt bocsát ki" kijelentéseket a regularitás elmélet alapján nem tudjuk megkülön-
böztetni a (valódi) törvényektől. Mi több, ugyanilyen módon azt is mondhatjuk,
hogy az „Egyetlen tűzokádó sárkány sem képes a telepátiára” kijelentés is törvény.
Ugyan ez a kijelentés ellentmond a sárkányok telepatikus képességeiről korábban
mondottaknak, a naiv regularitáselmélet alapján – úgy tűnik – mindkét kijelentést
törvényként kell értelmezzük.

A fenti abszurd következmény kivédésére rendelkezésre álló, és a naiv regularitás-
elmélet fenntartása mellett megfogalmazható javaslatok kidolgozására két lehetőség
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adódik. Az első, konzervatív megoldási javaslat alapján kiköthetjük, hogy egy tör-
vény csak nomikusan lehetséges, vagy aktuálisan instanciált tulajdonságok közötti
reláció lehet. A törvény-kijelentésekben előforduló predikátumok körének ilyen kor-
látozása azonban újabb problémákat vet fel. Ha félretesszük azt az aggályt, hogy a
fizikailag lehetetlen predikátumok meghatározásakor hivatkoznunk kellene természe-
ti törvényre, s így körben forgó érvet kapunk eredményül, akkor is fennáll a követ-
kező: Ha a konzervatív stratégia híve azért zárja ki a (∀x)(Px ⊃ Qx) kijelentéseket,
ahol P (és/vagy) Q nem instanciálódik az aktuális világban, mert a nem instanciált
tulajdonságok fizikailag nem lehetségesek, akkor ezzel el kell kötelezze magát a kö-
vetkező – kevéssé plauzibilis –tézis mellett: ha valami aktuálisan nem létezik, annak
létezése fizikailag lehetetlen.

Egy másik megoldási javaslat szerint úgy módosíthatjuk a naiv regularitásel-
méletet, hogy kikötjük: valódi törvény-kijelentések csak azok lehetnek, melyeknek
vannak eseteik. Így a valódi törvények csak a

(∃x)(Fx)&(∀x)(Fx ⊃ Gx)

formájú kifejezések lehetnének. Ez a megoldási javaslat azonban nem kezeli az ins-
tanciálatlan törvények problémáját, hanem az olyan törvényeket, melyeknek nin-
csenek eseteik „pszeudo-törvényekként” értelmezi. Ez alapján például Newton első
törvénye sem lenne valódi törvény.

Szintén a naiv regularitáselmélet elleni standard ellenvetésnek számít a téridőben
változó törvények lehetőségéből kiinduló érv. Ha feltesszük, hogy vannak olyan tör-
vények, melyek csak egy adott időintervallumban, vagy csak az univerzum egy adott
régiójában érvényesek, a (∀x)(Fx ⊃ Gx) szerkezetű kijelentések csak megszorítások-
kal lesznek igazak. A temporálisan, vagy lokálisan lehatárolt törvények lehetősége
kapcsán Armstrong (1983, 24-28) amellett érvel, hogy ezek komoly fejtörést okoznak
a humeiánus elmélet védelmezőinek.

A téridőben változó törvények lehetősége kapcsán két kérdés merül fel, melyre a
regularitáselmélet hívének válaszolnia kell :

1. Létezik-e konkluzív érv, mely kizárja az ilyen törvények lehetőségét?

2. Ha ez nem lehetséges, akkor lehet-e kezelni az ilyen törvényeket a regularitás-
elmélet keretein belül?

Az első kérdésre Armstrong nemmel válaszol. Kiköthetjük ugyan, hogy a törvé-
nyek univerzalitása fogalmi természetű, ám ez az a priori feltevés nem támasztható
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alá független érvekkel. A lokálisan érvényes törvények lehetőségét empirikus úton
sem zárhatjuk ki. Ami a második kérdést illeti, a regularitáselmélet híve két lehe-
tőség közül választhat: vagy azt kell mondania, hogy ezek nem törvények, csak a
jelenségek széles körére alkalmazható általánosítások, vagy el kell ismernie, hogy
vannak olyan törvények, melyeknek a hatóköre nem terjed ki az egész univerzumra,
s így valamilyen módon módosítania kell eredeti álláspontját.

Ha nem csupán azt feltételezzük, hogy néhány törvény változhat a téridőben,
hanem minden törvényre érvényes, hogy csak a téridő meghatározott régióiban ér-
vényes, a probléma még drámaibb. Ebben az esetben ugyanis a regularitáselmélet
hívének dilemmája úgy fest, hogy vagy nincsenek valódi törvények, vagy pedig a
törvények hatóköre nem terjed ki az egész univerzumra, azaz nem azonosítható egy
∀x(Fx ⊃ Gx) kijelentéssel. A második esetet elfogadva valami olyasmit lehetne
mondani, hogy a törvények a téridőbeli elhelyezkedésre vonatkozó megkötésekkel
azonosíthatók az univerzális állításokkal.

Michael Tooley-t idézve Armstrong (1983, 26) egy gondolatkísérlettel szemlélteti
a lokális szabályszerűségek problémáját. A „Smith kertje” gondolatkísérletben egy
felettébb valószínűtlen szituációval találkozunk. A kertben történetesen csak almafák
vannak, ami önmagában még nem lenne érdekes, ám minden alkalommal, amikor a
kert kapuját átlépjük kezünkben egy másfajta gyümölccsel, az vagy almává, vagy
valami egészen más tárggyá (például főtengelyszimeringgé) alakul, ha pedig másfajta
gyümölcsfát ültetünk a kertbe, az is almát fog teremni, vagy egyáltalán nem hoz
termést. Tegyük fel továbbá, hogy ilyen kertből nincs több a világon. Ebben az
esetben a „Minden gyümölcs, amely Smith kertjében van, alma” egy lokális törvény.

A fenti gondolatkísérlettel szemben a humeiánus metafizika híve érvelhet oly
módon, hogy rámutat: a Tooley és Armstrong által hivatkozott, Smith kertjét is
tartalmazó lehetséges világok túl távoliak ahhoz, hogy a gondolatkísérletet fel lehes-
sen használni a törvény fogalom elemzése során. A törvények elsősorban az aktuális
világ törvényei, a releváns lehetséges világok köre pedig nem terjeszthető ki legitim
módon annyira, hogy az ilyen lehetőségekkel számolni kellene. A lokális törvények
feltételezése ráadásul kifejezetten motiválatlannak tűnik, hiszen egyetlen ilyen tör-
vényről sincs tudomásunk, és a példák, melyeket el tudunk gondolni olyan szituá-
ciókat feltételeznek, melyek felettébb valószínűtlenek. Jó okunk van azt gondolni,
hogy a Smith kertje, és a hasonló gondolatkísérletek a valóságtól elrugaszkodott,
nem igazán komolyan vehető szcenáriókat feltételeznek.

Az eddigiek alapján mindazonáltal úgy tűnik, hogy a naiv regularitáselmélet
keretein belül nem adható kielégítő válasz az instanciálatlan törvények kapcsán fel-
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merülő problémára, valamint a véletlenszerű általánosítások és a törvények megkü-
lönböztetésére sem adhatók meg világos kritériumok. Habár a „Smith kertje" gondo-
latkísérlet a lehetséges világok relatív hasonlóságára hivatkozva (a törvények elem-
zésekor szóba jöhető lehetséges világok körének szűkítésével) kiküszöbölhető, e két
probléma továbbra is megoldatlan marad a naiv regularitáselmélet keretein belül. A
humeiánus elmélet hathatós védelméhez, és általában egy, a governista feltevéseket
az ontológiai gazdaságosságra hivatkozva elutasító elemzéshez szükség van tehát a
regularitáselmélet olyan módosítására, mely lehetővé teszi a a fenti kérdések megvá-
laszolását.

A kortárs filozófiai irodalomban nem jellemző, hogy valaki a naiv regularitás-
elmélet mellett érvelne, a modern humeiánusok ehelyett egy olyan megközelítést
ajánlanak, mely alapján az itt tárgyalt problémák nem jelentenek komolyabb ne-
hézséget. Lewis (2001) a törvényeket olyan deduktív rendszer tételeiként értelmezi,
mely a magyarázóerő és az egyszerűség legnagyobb összhangját valósítja meg. Ja-
vaslata alapján a világ leírására használt legjobb elmélet tartalmazza a törvényeket.
A következő szakaszban az ideális tudományos elméletet feltételező Lewis-féle javas-
lattal szemben megfogalmazható érveket vizsgálom.

2.3.2. A Ramsey-Lewis elmélet kritikája

Lewis (2001, 72-77; 1994, valamint 1986b, 121-131) javaslata a véletlenszerű ál-
talánosítások és a törvények közötti különbségtételhez szolgáltat kritériumokat. Az
elmélet történeti előzményének tekinthető John Stuart Mill törvényekről alkotott
elképzelése. A természeti törvényekről Mill a következőket jegyzi meg:

... a kérdés tehát, hogy mik a természeti törvények, kifejthető a következőkép-

pen: Melyek azok a legkevesebb számú és legegyszerűbb feltevések, melyek, ha

garantálva vannak, a természet egész létező rendje következik belőlük?

(Mill, 1882, 389-390)

Frank Plumpton Ramsey fogalmazta meg elsőként explicit formában azt a – Mill
idézett gondolataival rokon – nézetet, mely szerint a törvények olyan kijelentések
logikai következményei, amelyek – az összes tény ismeretében – felhasználhatók a
jelenségeket magyarázó legegyszerűbb deduktív rendszer megfogalmazásakor:

... Még ha mindent tudnánk is, továbbra is rendszerezni szeretnénk tudásunkat

egy deduktív rendszerben, és e rendszer általános axiómái lennének a természet

alapvető törvényei. (Ramsey, 1994, 143)
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Egy deduktív rendszer igaz kijelentések deduktíve zárt, axiomatizálható halmaza.
Végtelen számú ilyen rendszer létezik függetlenül attól, hogy megfogalmazzuk-e őket,
vagy sem. Lewis javaslata azon alapul, hogy a deduktív rendszerek között vannak
egyszerűbbek és komplexebbek, vannak informatív és kevésbé informatív rendszerek.
Az egyszerűség és az informativitás általában egymás ellenében érvényesül, az in-
formativitás csak a rendszer egyszerűségének rovására növelhető. Egy tisztán logikai
elmélet például nem informatív, ugyanakkor egyszerű, míg a tények puszta felso-
rolása informatív, de nem alkot egyszerű deduktív rendszert. Vannak persze olyan
deduktív rendszerek is, melyek nem informatívak, és nem is egyszerűek. A legjobb
deduktív rendszer az lesz, mely az egyszerűség és az informativitás között megte-
remti az ideális összhangot. Ezek alapján Lewis a következő definíciót javasolja:

. . . egy kontingens általánosítás akkor, és csak akkor természeti törvény, ha

előfordul tételként (vagy axiómaként) az összes olyan deduktív rendszerben,

mely az egyszerűség és a magyarázóerő [strength] legjobb kombinációját való-

sítja meg. (Lewis, 2001, 73)

A lehetséges világok terminolológiája segítségével : Egy általánosítás törvény w1 vi-
lágban akkor, és csak akkor, ha w1 összes olyan deduktív rendszerének tétele, mely az
egyszerűség és az informativitás legjobb összhangját teremti meg. A továbbiakban
a legjobb deduktív rendszert feltételező elméletre Ramsey-Lewis elméletként fogok
hivatkozni.

A fenti megfogalmazás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy több deduktív rend-
szer között „holtverseny” alakuljon ki. Ha egy uiverzálisan igaz kijelentés törvény,
az összes ilyen – egyenrangú – elméletnek tartalmaznia kell azt. Más a helyzet ab-
ban az esetben, amikor az ilyen rendszerek között nem tudunk dönteni pusztán az
egyszerűség és informativitás (magyarázóerő) alapján, ugyanakkor vannak olyan ál-
talánosítások melyeket csak egy részük tartalmaz tételként. Ekkor három lehetőség
közül választhatunk:

1. A szóban forgó általánosítás nem törvény, így az azt tartalmazó deduktív rend-
szer redundáns.

2. Az általánosítás törvény. Ekkor a legjobb deduktív rendszernek tartalmaznia
kell azt.

3. Az általánosítás státusza meghatározhatatlan.
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Lewis (1986b, 124) az első lehetőséget részesíti előnyben. Azt ugyan ő is elismeri,
hogy nincsenek garanciák arra nézve, hogy két „rivális elmélet” közül az egyik bizto-
san jobb deduktív rendszer, mint a másik. (vö. (Lewis, 1994, 479)) Szerinte ugyan-
akkor ésszerű az a reményünk, hogy a természet „kegyes” hozzánk, és a deduktív
rendszerek között nincs holtverseny. A Ramsey-Lewis elmélet alapján a törvények
és a véletlenszerű általánosítások közötti különbség abban áll, hogy egy véletlenszerű
általánosítás úgy növeli a deduktív rendszer bonyolultságát, hogy annak magyarázó
ereje nem változna lényegesen.

A törvények a Ramsey-Lewis elmélet szerint kontingensek. Ha a törvények az
adott világban igaz legjobb deduktív rendszer tételei, akkor – összhangban ezzel a
feltevéssel – előfordulhat, hogy egy általánosítás törvény w@ aktuális világban, ám
w1 lehetséges világban pusztán véletlenszerű általánosítás, esetleg hamis.

Az instanciálatlan törvények 2.3.1 szakaszban tárgyalt problémája a Ramsey-
Lewis elméleten belül kezelhető. Az olyan instanciálatlan szabályszerűségek, mint
amilyen Newton első törvénye, nagyban hozzájárulnak a deduktív rendszer infor-
mativitásához, ugyanakkor nem teszik elfogadhatatlanul bonyolulttá azt. Hasonló
módon zárhatjuk ki az olyan szabályszerűségeket is, melyek fizikailag lehetetlen en-
titásokra hivatkoznak, ugyanis azok anélkül csökkentenék a deduktív rendszer egy-
szerűségét, hogy növelnék informativitását.

A felsoroltakon kívül Lewis megoldási javaslata mellett szól, hogy megragadja
a tudományos gyakorlattal kapcsolatos előfeltevéseinket, és a tudomány fejlődésével
együtt járó jelenségeket egyaránt. A törvényekkel kapcsolatos metafizikai diskurzus-
ban általánosan elfogadott feltevés, hogy a tudomány egyik célja a természet objektív
törvényeinek felfedezése. Ezt elfogadva a Ramsey-Lewis elmélet nyilvánvaló előnye,
hogy segítségével plauzibilis képet alkothatunk a tudományos gyakorlatról, amennyi-
ben azt a legjobb deduktív rendszert – és így a természeti törvényeket – egyre jobban
megközelítő elméletek egymásra-következéseként értelmezzük. Mindehhez ráadásul
nincs szükségünk az ontológiai keret oly mérvű gazdagítására sem, mint az alternatív
– governista – javaslatok esetében. Nincs szükség sem az ADT elmélet N relációjára,
sem a redukálhatatlan diszpozícionális tulajdonságokra. Ezen túlmenően, az elemzés
magyarázza azt is, hogy a tudomány általános kijelentéseiről bebizonyosodhat, hogy
nem természeti törvények, ahogyan ennek fordítottja is elképzelhető: egyes általános
kijelentésekről, melyeket ma még véletlenszerűeknek tartunk, kiderülhet, hogy való-
jában törvények. A Ramsey-Lewis elmélet vázolt erényei mellett azonban tartalmaz
felettébb problematikus feltevéseket is. A következőkben ezeket az ellenvetéseket és
a lehetséges humeiánus válaszokat vizsgálom.
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Az egyik standard ellenvetés a Ramsey-Lewis elmélettel szemben a kritériumok
elme- és elméletfüggőségére hivatkozik. Az érv szerint a Lewis-féle kritériumok olyan
törvényeket eredményeznek, melyek függnek a tudományos elmélet megválasztásától.
Habár az empirikusan ekvivalens elméletek lehetősége – az ellenvetés egyik rejtett
premisszája – vitatott, az érv kedvéért most felteszem, hogy az elméletek alulde-
termináltsága tartható tézis, és lehetségesek empirikusan ekvivalens tudományos
elméletek.

Amennyiben a Ramsey-Lewis elmélet eredményeként elmélet-függő törvényeket
kapunk, akkor a legjobb deduktív rendszerekre hivatkozó megközelítés nem lesz
összeegyeztethető azzal az előfeltevéssel, hogy a tudomány az objektív természeti tör-
vények felfedezésében érdekelt. Laws and Symmetry című munkájában van Fraassen
(1989) az ideális elmélettel szemben támasztott kritériumokról igyekszik kimutatni,
hogy elmélet-függő törvényeket eredményeznek.

Az egyszerűség kapcsán van Fraassen megjegyzi, hogy az csak abban az esetben
lehet valóban hasznos kritérium, ha azon nyelvek számát, melyen a legjobb deduk-
tív rendszer megfogalmazható, valamilyen módon korlátozzuk. Egy ilyen korlátozás
nélkül egyszerűbbnek kellene tartanunk azt az elméletet, mely az aktuálistól csak
annyiban tér el, hogy az általunk ismert terminusok konjunkciójaként értelmezhető
terminológiát használ. Loewer (1996) alapján egy extrém példán szemléltethető ez
a nehézség: Ha Φ az aktuális világ összes igaz kijelentését tartalmazó halmaz, és F
olyan predikátum, mely a Φ halmaz kijelentései segítségével leírható lehetséges vilá-
gokban az összes dologra referál, akkor a deduktív rendszer, mely csupán a (∀x)(Fx)

tételt tartalmazza, Lewis javaslata alapján az egyszerűség és az informativitás opti-
mális összhangját teremti meg.

Olyan mesterséges nyelvet is találhatunk, melyre rivális elméleteinket lefordítva
az egyszerűség alapján felállított sorrend megváltozik. Legyen A az aktuális tu-
dományos elmélet, B pedig egy olyan elmélet, melyben szerepelnek véletlenszerű
általánosítások. Ebben az esetben A az egyszerűbb elmélet. Ha azonban A és B
elméleteket olyan nyelven fogalmazzuk meg, melyben Q egy olyan konjunkciót jelöl,
melyben az A elmélet öt tétele és a B elméletben szereplő véletlenszerű általánosí-
tások szerepelnek, akkor B egyszerűbb lesz.

A problémára adható válasz az lehet, ha a Ramsey-Lewis elméletet kiegészítjük a
következő tézissel : Létezik egy természetes tulajdonságokra referáló predikátumokat
tartalmazó nyelv, és a legjobb deduktív rendszer csak ezen a nyelven fogalmazható
meg. Ha a legjobb deduktív rendszer csak egy ilyen természetes nyelven fogalmaz-
ható meg, akkor a fenti példák nem jelentenek problémát. Lewis – mint azt a 1.2.1
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szakaszban láttuk – különbséget tesz természetes és nem-természetes tulajdonságok
között. A distinkció fényében a predikátumok két csoportra oszthatók: a természe-
tes klasszifikáció útján olyan predikátumokra teszünk szert, melyek természetes tu-
lajdonságokat fejeznek ki, míg bármely tetszőleges (nem-természetes) klasszifikáció
olyan predikátumokat eredményez, melyek nem természetesek. Lewis a természe-
tes klasszifikáció eredményeként kapott természetes tulajdonságokat a természettu-
domány, azon belül is a fizika alapvető tulajdonságaival azonosítja összhangban a
fizikalista megfontolásokkal, melyek a humeiánus elmélet kidolgozását és védelmét
motiválják.

Armstrong (1983) a Ramsey-Lewis elméletet a naiv regularitáselmélet szofisz-
tikáltabb verziójaként értelmezi. Ez az interpretáció annyiban helytálló, hogy a
Ramsey-Lewis elméletben implicit módon jelen van az a feltevés, hogy a törvé-
nyek (∀x)(Fx ⊃ Gx) formájú kijelentésekként értelmezhetők. A legjobb deduktív
rendszer segítségével az aktuális világ összes szabályszerűsége közül választhatjuk ki
azokat, melyek többek véletlenszerű igaz általánosításoknál. A naiv regularitáselmé-
lettel kapcsolatban felmerülő nehézségek orvosolhatók Lewis dedutív rendszerekre
hivatkozó elemzésének bevezetésével. A következőkben a Lewis (1994) által a leg-
súlyosabbnak tartott, a valószínűségi törvények kapcsán felmerülő problémát és az
arra adható humeiánus választ vizsgálom.

2.3.3. Valószínűségi törvények

A kortárs fizikai elméletek fényében úgy tűnik, hogy a fundamentális törvények
jó része redukálhatatlanul statisztikai jellegű. (vö. Armstrong, 1983, 29). Ezt, a felte-
vést elfogadva egy, a naiv regularitáselmélet elleni lehetséges ellenvetés azon alapul,
hogy humeiánus elmélet nem képes megválaszolni azt az egyszerű kérdést, hogy
mi tesz egy valószínűségi eloszlást (valószínűségi) törvénnyé. Természetesnek tűnhet
ugyan a válasz, hogy az F és G tulajdonságok közötti valószínűségi törvényt úgy
kell értelmeznünk, hogy G tulajdonság 0 ≤ P (x) ≤ 1 valószínűséggel járhat együtt
F -el, ez azonban nem kielégítő, hiszen az, hogy meghatározott valószínűséggel kö-
vetik G-k F -eket csak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy az F és G
tulajdonságok korrelációja valószínűségi törvény legyen.

Lewis maga is elismeri, a humeiánus elmélettel szemben megfogalmazott kritikák
közül a valószínűségek értelmezésével kapcsolatos ellenvetések jelentik a legkomo-
lyabb kihívást. A humeiánus elmélet híve számára kézenfekvő választásnak tűnhet
a valószínűség frekventista értelmezése, mely a p(A) valószínűséget a relatív gyako-
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risággal azonosítja.

Def2.5 Ha n megfigyelésből álló megfigyelés-sorozatban egy esemény k-szor követ-
kezik be, akkor a k

n
hányadost az esemény relatív gyakoriságának nevezzük az

illető megfigyelés-sorozatban.

Ha a kísérletsorozatot azonos körülmények között megismételjük, a legtöbb eset-
ben más eredményt kapunk, mint az első kísérletsorozatban. Ha azonban elég sokszor
ismételjük meg a kísérleteket, azt fogjuk tapasztalni, hogy r(A) = k

n
értéke egy kons-

tans számérték körül ingadozik, s az ingadozás n értékének növelésével csökken. A
frekventista álláspont ezt a számértéket azonosítja p(A) valószínűséggel.

Lewis (1994) példáinak segítségével jól szemléltethető a valószínűséget relatív
gyakoriságként értelmező megközelítés problematikussága. Az első példában egy kü-
lönös anyag, pontosabban annak 346-os izotópja az U346 [unobtainium] szerepel,
melyet a világ egész története során összesen két alkalommal hoznak létre laborató-
riumi körülmények között. A két U346 atom közül az egyik 4,8, míg a másik 6,1 µs

alatt bomlik le. Ebben az esetben az U346 atomok fele 4,8 µs alatt bomlik. Vajon
mit mondhatunk az U346 felezési idejéről? Ahogy Lewis is megjegyzi, nem túl sokat.
A helyzet még drámaibb – érvel Lewis – ha feltesszük, hogy a szóban forgó anyagnak
van egy ennél ritkább izotópja. Ha az U349 egy wi lehetséges világban nem létezik –
mondjuk azért, mert minden létrehozására irányuló kísérletet meghiúsult valamilyen
véletlen baleset következtében és végül felhagynak a kísérletekkel – akkor ennek az
izotópnak a frekventista álláspont alapján meghatározatlan lesz a felezési ideje.

Lewis erre a problémára úgy válaszol, hogy elveti azt a feltevést, mely szerint az
egyes esetekben – a fenti példákban az egyes izotópok bomlásakor – a valószínűség
a relatív gyakorisággal azonosítható. Amikor egy ritka izotóp bomlásának valószínű-
ségét meghatározzuk, akkor az atomok bomlására vonatkozó általános valószínűségi
törvényekre hivatkozunk, ezek a törvények pedig részei a legjobb deduktív rend-
szernek. A ritka izotópokról szóló példák nem jelentenek többé problémát, hiszen
az U346 és az U349 felezési ideje a minden izotópra egyaránt érvényes – az atomok
bomlására vonatkozó – általános valószínűségi törvények alapján határozható meg,
s ezzel elkerültük a relatív gyakoriságra való – kétségkívül problematikus – hivatko-
zást.

Armstrong azon ellenvetése, mely szerint a humeiánus elméletek nem adhatnak
számot a valószínűségi törvényekről, mivel azok bármilyen eloszlást megengednek, a
Ramsey-Lewis elmélet fényében szintén megválaszolhatónak tűnik. A valószínűségi
törvények egyik fő jellegzetessége, hogy megengednek olyan eloszlásokat is, melyek
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a törvény alapján valószínűtlenek. Erre a jellegzetességre hivatkozik Armstrong a
humeiánus elméletek kritikája során. Vannak olyan eloszlások, amelyek sokkal va-
lószínűbbek másoknál (ezt a valószínűséget adja meg egy valószínűségi törvény) de
a nagyon valószínűtlen eloszlások sem lehetetlenek. Lewis (1994, 480) megoldása a
következő: Ahhoz, hogy a valószínűségi törvényeket értelmezni tudjuk, a legjobb
deduktív rendszernek tartalmaznia kell a (∀x)(Fx ⊃ Gx) univerzális állításokon
(determinisztikus törvények) kívül olyan materiális kondicionálisokat tartalmazó ki-
jelentéseket is, melyek előtagja a világ története egy adott időpontig(HtxW ), utótagja
pedig egy meghatározott p(Ax) valószínűség. A valószínűségi törvények logikai szer-
kezete így a

HtxW ⊃ p(Ax) (2.40)

materiális kondicionális segítségével írható le, ahol HtW a W világ története t idő-
pontig. A valószínűségi törvény esetei

Ht1W ⊃ p(A1), Ht2W ⊃ p(A2) . . . , (2.41)

ahol p(A1) és p(A2) különböző értéket is felvehet.20 Az eredeti elemzést annyiban
kell ehhez módosítanunk, hogy egyfelől az informativitás fogalmát kiterjesztjük az
aktuális valószínűségekre is (két rendszer közül az lesz az informatívabb, amely az
aktuális valószínűségekről több információt tartalmaz), másfelől pedig az egysze-
rűség és az informativitás mellé felveszünk egy újabb kritériumot, mely alapján a
legjobb rendszernek jól kell illeszkednie az adott világ történetéhez. Ez az illeszke-
dés abban áll, hogy a rendszer kijelentéseit alapul véve a világ aktuális történetének
valószínűségére magas értékeket kapunk. A legjobb deduktív rendszerre hivatkozó
Ramsey-Lewis elmélet módosított megfogalmazása tehát a következő:

Def2.6 A természettörvények az egyszerűség, informativitás és a világ aktuális tör-
ténetének való megfelelés legjobb összhangját megteremtő deduktív rendszer
tételei, vagy axiómái.

A valószínűség humeiánus értelmezésének problémája nem csak a Ramsey-Lewis
elméletet érinti. A HS alapján a jelenlegi valószínűségek nem csupán a világ múltbeli
és jelenbeli tényei által meghatározott, hanem a szubnomikus tények jövőbeli eloszlá-
sa is számít. Ez viszont paradox következményekkel jár. Egy adott t időpontbeli ak-
tuális valószínűségek aláássák önmagukat. Ez könnyen belátható, ha meggondoljuk,

20 Fontos megjegyezni, hogy a valószínűség helyes interpretációja nem kell, hogy a deduktív
rendszer része legyen.
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2.1. ábra. Lehetséges jövők (Lewis (1986b) nyomán)

hogy az alternatív jövőbeli eloszlások – azok tehát, melyek nem fognak megvalósulni
– rendelkeznek valamennyi valószínűséggel. Egy alternatív jövő azonban, ha meg-
valósulna, a humeiánus álláspont szerint meghatározná a jelenlegi valószínűségeket
is.

A fenti probléma szemléltetéséhez tételezzük fel a következőt: Az aktuális világ-
ban Ji alternatív jövő jelenlegi (t0-beli) valószínűsége p(Ji) = x. Egy világ alternatív
jövőin azokat a meg nem valósuló lehetőségeket értjük, melyek más irányt szabnának
a világ történetének. Mármost, amennyiben a hume-i szuperveniencia igaz, akkor Ji
jövő magával vonja a p(Ji) > x valószínűséget, mivel ha Ji valósulna meg, a világ
teljes története is különbözne, és így t0-ban az aktuálistól (p(Ji) = x-től) különbö-
ző valószínűsége lenne, ez pedig ellentmondáshoz vezet. Mindez a következő példán
egyszerűen szemléltethető. A 2.1. ábrán J@ az aktuális jövőt, J1, J2, . . . J5 pedig kü-
lönböző alternatív jövőket jelöli. Fontos megjegyezni, hogy ezek az alternatív jövők
a világ történetének teljes leírásai, nem az adott világ alternatív történetei ti idő-
pontig. Az ábrán szereplő Ji i ∈ {1,2, . . . 5} alternatív jövők mindegyike rendelkezik
egy meghatározott pt(Ji) > 0 valószínűséggel, ám mivel a jelenlegi (t0-beli) valószí-
nűségek a világ teljes történetén szuperveniálnak, ha egy alternatív jövő valósulna
meg, a jelenlegi valószínűségek is mások lennének:

J1 � p1(J1) 6= p@(J1) (2.42)

ahol p@ az aktuális, míg p1 a J1 alternatív lehetőségből „következő” valószínűséget je-
löli. Az alternatív jövők tehát aláássák a jelenlegi valószínűségeket. A következőkben
(2.42) következményeit, illetve Lewis megoldási javaslatát vizsgálom.
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A valószínűség értelmezése a huszadik század eleje óta a filozófiai viták homlok-
terében áll. A központi probléma forrása, hogy a valószínűségen egyszerre érthetünk
episztemikus (a tudásunkra vonatkozó) és a világ objektív tulajdonságára vonatkozó
fogalmat. Lewis (1986b, 83-132 valamint 1994) a szubjektív- és az objektív valószí-
nűség közötti összefüggést egy általános elvben foglalja össze.21 Lewis előfeltevései
között szerepel az a racionalitási kritérium, mely szerint ha egy racionális ágens
birtokában lenne az objektív valószínűségekről szóló információnak, akkor hitei az
információnak megfelelően alakulnának. A Principal Principle néven ismertté vált
összefüggés a következő:

c(A | E) = p(A), (2.43)

ahol c egy racionális személy valószínűségi hiteit leíró függvényt, p(A) A adott pil-
lanatban fennálló (objektív) valószínűségét, míg E olyan megfigyelési mondatot je-
löl, mely csak olyan információt tartalmazhat, amelynek hatása egy esemény c(X)

szubjektív valószínűségére csak az esemény objektív valószínűségének szubjektív va-
lószínűségén c(p(X)) keresztül érvényesülhet. Ha ismernénk a kockadobás következő
eredményének p(A) objektív valószínűségét meghatározó E kijelentést, mely ugyan-
akkor nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan alakul a
világ teljes története (az ilyen információ nem megengedhető, mivel nem csak a p(A)

valószínűséggel kapcsolatos hiteinken keresztül érvényesülne a hatása c(A) hitünkre),
akkor a c(A | E) szubjektív valószínűséget olyan módon rendelnénk az eseményhez,
hogy annak értéke az A esemény objektív valószínűségével egyezne meg.

Ha a (2.43)-ben szereplő A helyébe J1-et helyettesítjük, akkor a következő ered-
ményt kapjuk:

c(J1 | E) = p(J1) > 0, (2.44)

ahol E az aktuális világbeli megfigyelés eredményét rögzíti. Mivel J1 -nek van
pt(J1) > 0 valószínűsége. Ugyanakkor J1 és E inkonzisztens (a hume-i szuperve-
niencia tézis igazsága mellett az aktuális világban megfigyelt E csak J@ aktuális
jövővel fér össze), ezért

c(J1 | E) = 0. (2.45)

Úgy tűnik tehát, hogy a hume-i szuperveniencia tézis és a Principal Principle együt-
tes elfogadása kontradikcióhoz vezet.

21Lewis, Bruno de Finetti (1990), és az őt követő szubjektivisták álláspontjától eltérően nem
tagadja, hogy létezik a hiteink mértékeként értelmezett szubjetív valószínűségtől [credence]
különböző – objektív – valószínűség [chance] is. Az általa javasolt, és ebben a szakaszban
vizsgált Principal Principle koordinációs elv a szubjektivista és az objektivista értelmezés
között (vö. Szabó Gábor, 2010)
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Hogy ezt az ellentmondást feloldja, Lewis (1994) a következő módosítást java-
solja: Jelölje Tw a legjobb deduktív rendszer valószínűségi elméletét. Tw a (2.40)-
nek megfelelően Htxw ⊃ p(Ax) formában kifejezhető kijelentések konjunkciójaként
értelmezendő. Tw a világ összes valószínűségi eseményéhez a megfelelő objektív va-
lószínűséget rendeli a világ addigi történetének ismeretében. Htw jelölje az aktuális
világ történetét t időpontig. Mivel a (Htw&Tw) konjunkció pontosan meghatározza
(w világban és t időpontban) bármely tetszőleges A esemény p(A) valószínűségét,
a (2.43)-ben szereplő E felcserélhető (Htw&Tw)-re, A pedig J1-re. Így a következő
módon fogalmazhatjuk át az elvet:

c(J1 | Htw&Tw) = p(J1). (2.46)

Mint láttuk, c(J1 | Htw&Tw) = 0, mivel J1 és (Htw&Tw) inkonzisztensek (Tw elfo-
gadhatatlan információt tartalmaz a jövőbeli valószínűségi eloszlások tekintetében).
Ugyanakkor, a hume-i szuperveniencia alapján p(J1) 6= 0, mivel minden J1 alternatív
jövőnek van valamekkora t időpontbeli valószínűsége az aktuális világban. Lewis ja-
vaslata a következő: cseréljük fel a 2.46 jobb oldalán a p(J1) kifejezést a kondicionális
p(J1 | Tw)-re:

c(J1 | Htw&Tw) = p(J1 | Tw) (2.47)

Ezzel a jelenlegi valószínűségeket aláásó Ji alternatív jövők problémája megoldódik,
mivel a legjobb deduktív rendszer valószínűségi elmélete kizárja Ji alternatív jövőt:
p(Ji | Tw) = 0.

A továbbiakban feltételezem, hogy a (2.47) alapján a humeiánus elméletek kép-
viselői megfelelő választ tudnak adni a valószínűségi törvényekkel kapcsolatos kér-
désekre, illetve, hogy a fenti megoldás és a HSn kombinációjával az eddig tárgyalt
standard ellenvetésekre adható kielégítő válasz. A következő szakaszban egy olyan
érvet mutatok be, mely szerint a hume-i szuperveniencia tézis sérülése nem csak a
távoli lehetséges világok esetén fordul elő, hanem olyan lehetséges szituációkban is,
amelyeket a humeiánusok közeli lehetséges világokként tartanak számon.

2.4. A hume-i szuperveniencia sérülése

A hume-i szuperveniencia tézisnek az előző fejezet tanulsága alapján két megfo-
galmazását adhatjuk:

Def2.7 HSn
def
= w1 lehetséges világ nomikus tényei szuperveniálnak a szubnomikus

(vagy partikuláris) tényeken, ha nincs olyan közeli w2 lehetséges világ, mely-
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ben a nomikus tények különböznek w1 nomikus tényeitől, de a világok teljes
történetében nincs semmi eltérés a szubnomikus tények tekintetében.

Def2.8 HSl
def
= w1 lehetséges világban minden a fundamentális tényeken szuperve-

niál, ha nincs olyan közeli w2 lehetséges világ, melynek fundamentális tényei
megegyeznek w1 fundamentális tényeivel, de w1 és w2 eltér a többi tény tekin-
tetében.

A 98 - 99. oldalakon láthattuk, hogy a hume-i szuperveniencia tézis és (2.43),
a Principal Principle együttes igazsága mellett felmerülő probléma megoldásakor
Lewis a Ramsey-Lewis elméletre hivatkozva vezeti be a Tw valószínűségekről szóló
elméletet. Ebben a vonatkozásban a törvényeket a legjobb deduktív rendszer téte-
leiként értelmező Ramsey-Lewis elmélet és a hume-i szuperveniencia tézis kiegészíti
egymást, ezért a továbbiakban humeiánus elméleten e két tézis együttes elfogadását
értem.

A governista megközelítés melletti standard érvnek számít annak kimutatása,
hogy vannak olyan esetek, mikor a hume-i szuperveniencia sérül, s így a humeiánus
ontológiánál gazdagabb metafizikai keretre van szükségünk, ha a természeti törvé-
nyekről számot akarunk adni. E célból különböző gondolatkísérleteket dolgoztak ki
a governista törvényfelfogás védelmezői. Ezek olyan lehetséges világokról szólnak,
melyek megegyeznek a partikuláris tények elrendeződését tekintve, ugyanakkor más
törvények érvényesek bennük. Négy, a hume-i szupervenienciát sértő szcenáriót fogok
bemutatni : Lange (2000) lehetséges világait, melyek csupán egy, állandó sebességgel
egyenes vonalú mozgást végző protont tartalmaznak, John Carroll (1994) két gon-
dolatkísérletét, melyekben részecskék és mezők kölcsönhatásai alkotják a lehetséges
világokat, végül a Craig Callender (2001) által elemzett, forgó homogén lemezeket
tartalmazó szituációt. Ez utóbbi a HSl tézist támadja, míg Lange és Carroll gondo-
latkísérletei a HSn mellett is értelmezhetők.

A gondolatkísérletek legegyszerűbb verziójában két végtelenül leegyszerűsített
világ szerepel, melyek egyetlen egyenes vonalú egyenletes mozgást végző protonból
állnak. Az egyik ilyen (w2) világhoz úgy juthatunk el, hogy w@ aktuális világot
egyszerűsítjük le oly módon, hogy magányos protonunkon kívül minden más dolgot
száműzünk belőle. Lange itt a következő előfeltevéssel él : w2 törvényei megegyeznek
az aktuális világ törvényeivel, a különbség annyi, hogy w2 törvényei esetek nélküli,
instanciálatlan törvények lesznek. Ugyanilyen módon egy, w@-tól eltérő lehetséges
világból kiindulva is eljuthatunk egy w2-höz hasonló szituációhoz. Ha például w3-hoz
egy távoli w4 világból juthatunk el, melyben a fény sebessége nem határsebesség,
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akkor – csakúgy, mint w2 esetén – w3 instanciálatlan törvényei meg fognak egyezni
a kiinduló világ (w4) törvényeivel. Két lehetséges világot kaptunk tehát eredményül,
w2 és w3 világokat, melyek megkülönböztethetetlenek a partikuláris tények elrende-
ződését tekintve, ugyanakkor törvényeik különböznek, hiszen w3 -ban nem törvény,
hogy nincs olyan m > 0 tömeggel rendelkező dolog, ami 3 × 108 m/s sebességgel
halad.

A Carroll (1994) által kidolgozott, és a 2.2. ábrán szemléltetett ún. tükör argu-
mentum a következő szituációt írja le: Legyen w5 az a lehetséges világ, amely öt
darab x-részecskéből, és egy y-mezőből áll. Az egyik x-részecske – nevezzük most
φ-nek – pályájával párhuzamosan egy tükör van elhelyezve, mely egy gömbcsuklón
mozgatható. Tegyük fel továbbá, hogy a tükörnek két állása van: amikor a tükör α
helyzetben van, a részecske szabadon beléphet y-mezőbe, amikor viszont a tükör β
helyzetben van, a tükör eltéríti a részecskét, s így az nem haladhat át y-mezőn.

2.2. ábra. Tükör argumentum (Carroll (1994) nyomán)
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A w5 és w6 lehetséges világokban a tükör α helyzetben van. w5 világban a T :
„minden x-részecskére igaz, hogy ha y-mezőbe lép pozitív spinre tesz szert” kijelen-
tés törvény. w6 lehetséges világ pontosan ugyanolyan, mint w5 egyetlen kivételtől
eltekintve, nevezetesen hogy w6 világban φ részecske – a gondolatkísérletben nem
részletezett okból – nem viselkedik úgy, mint a többi x-részecske. Amikor φ belép
y-mezőbe, akkor nem pozitív, hanem negatív spinre tesz szert. Következésképp T
w6-ban nem igaz – és így nem is lehet törvény. Ha most elgondoljuk azt a kontrafak-
tuális szituációt, amikor a tükröt β helyzetbe állítjuk, akkor a következőt kapjuk:
w∗5 -ben és w∗6-ban φ részecske nem halad át y-mezőn. Ekkor T igaz lesz w∗6-ban,
de csak véletlenszerű általánosításként, ugyanakkor w∗5-ben továbbra is törvény ma-
rad. A partikuláris tények elrendeződése pontosan megegyezik w∗5 és w∗6 világokban,
ugyanakkor a törvényeik különböznek.

A gondolatkísérletek negyedik fajtája olyan lehetséges szituációkról szól, melyek-
ben a HSl tézis által bázistényekként azonosított tények megegyeznek, ám a két világ
eltér nem-fundamentális tulajdonságaikat tekintve. Az érv a következő: Tegyük fel,
hogy egy homogén – azaz nem atomokból álló – lemez w7 lehetséges világban nyuga-
lomban van, míg w8-ban a lemez az óramutató járásával megegyező irányban forog.
A humeiánus elmélet alapján ez a különbség nem ragadható meg. A partikuláris té-
nyek mintázata megegyezik a két világban, ugyanakkor van egy tény – nevezetesen
a lemez forgása w8-ban – ami megkülönbözteti a két lehetséges szituációt. A homo-
gén lemezekről szóló gondolatkísérlet a Lewis-féle megfogalmazást veszi alapul, de
osztozik az első hárommal abban, hogy a lehetséges világokra vonatkozó intuíciókra
hivatkozva támadja a hume-i szuperveniencia tézist.

A homogén lemezeket feltételező gondolatkísérlettel szemben két lehetséges stra-
tégia alkalmazható. Az egyik lehetőség az, hogy a HSl átfogalmazásával olyan bá-
zistényeket is megengedünk, melyek alapján w7 és w8 megkülönböztethető. A másik
– ígéretesebbnek tűnő – lehetőség pedig az lehet, ha kimutatjuk, hogy maga az érv
hibás. Ezt kétféleképpen tehetjük meg. Lehet úgy érvelni, hogy a szóban forgó lehet-
séges világok között valójában nincs különbség, w7 és w8 ugyanannak a lehetséges
világnak kétféle leírása csupán. Cáfolható az érv akkor is, ha a benne feltételezett
forgó homogén lemezről kimutatható, hogy csak egy nagyon távoli – az aktuális vi-
lágtól alapvető vonásaiban eltérő – világban létezhet, s így a HSl értékelésekor nem
hivatkozhatunk rá.

A homogén lemez-érv sok hasonlóságot mutat a tér természetével kapcsolatos
klasszikus vitában alkalmazott gondolatkísérletekhez (vö. Callender (2001)). Fontos
megjegyezni, hogy a gondolatkísérletben szereplő lemezek (akár nyugalomban van-
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nak, akár forognak) tökéletesen izolált rendszerekként foghatók fel, melyek semmiféle
kölcsönhatásban nincsenek a környezettel (ellenkező esetben a világokban lennének
olyan szubnomikus tények, melyek alapján különbséget tudnánk tenni közöttük). Ez
alapján a homogén lemezeket tartalmazó világokat leegyszerűsíthetjük: eredményül
olyan univerzumokat kapunk, melyekben az egyetlen objektum a (forgó, vagy nyu-
galomban lévő) homogén lemez. Ezen a ponton kezd a gondolatkísérlet hasonlítani
arra, amit az abszolút tér melletti érv alátámasztására többek között Newton is
alkalmazott: Ha egyébként üres lehetséges világokban két összekötött golyó létez-
ne, s az egyik ilyen világban ez a rendszer nyugalomban lenne, míg a másikban a
rendszer egy t tengely körül forogna, a két világ közötti különbséget a tér relativista
felfogását alapul véve nem lehetne értelmezni. Ha a lemez forgásának csak relatív
(Callender (2001) szavaival élve externalista) értelme van, akkor az érv előfeltevése
tévedésen alapul, s ahhoz az – értelmetlen – kérdéshez hasonlít, hogy vajon egy nyíl
az egyébként üres univerzumban fölfelé, avagy lefelé mutatna- e. Következésképpen
w7 és w8 ugyanannak a világnak kétféle leírása csupán.

Az, hogy a gondolatkísérletben szereplő lemez tökéletesen izolált rendszerként
értelmezendő további problémák forrása. Ha ugyanis egy olyan forgó lemezről be-
szélünk, melynek forgása semmilyen fizikai effektust sem von maga után, akkor egy
felettébb furcsa dolgot feltételezünk. A forgás, ahogyan mi ismerjük olyan jelenség,
melynek vannak fizikai effektusai, ehhez képest a homogén lemeznek úgy kellene fo-
rognia, hogy eközben nem bocsát ki hőt, pontosan akkora kinetikus energiával ren-
delkezik, mint az álló lemez, s a gravitációs mező sem változik körülötte. Mindezt
a gondolatkísérlet ki kell, hogy zárja, mert másként a környezet változása elegendő
lenne a hume-i szuperveniencia védelmezőjének ahhoz, hogy a világ partikuláris té-
nyeinek globális mintázata alapján különbséget tegyen w7 és w8 között. Minél több
dolgot veszünk számításba (és zárunk ki a gondolatkísérlet értelmében), annál va-
lószínűtlenebb dologgal állunk szemben. A homogén lemez forgása végeredményben
egyetlen tulajdonságában sem fog hasonlítani arra, amit rendesen forgásnak szok-
tunk nevezni.

A magányos protont, illetve az x részecskéket és y mezőt tartalmazó gondolat-
kísérletekkel kapcsolatban Beebee (2000) arra hívja fel a figyelmet, hogy azok olyan
előfeltevéseken alapulnak, melyeket a humeiánus elmélet képviselői nem fogadhatnak
el. Ennyiben Beebee stratégiája hasonlít Callenderéhez. A szóban forgó előfeltevések
egyfelől – csakúgy, mint a homogén lemez esetén – a humeiánus megközelítés egysze-
rű tagadásaként értelmezhetők, s így nem alkalmasak arra, hogy független ellenérvet
alapozzunk rájuk, másfelől azok az intuíciók, melyekre hivatkozva bevezetésre ke-

103



2. A humeiánus elméletek governista kritikája

rülnek, nem biztosíthatnak elégséges alapot arra, hogy a hume-i szuperveniencia
tézist elvessük. Lange és Carroll gondolatkísérletei abban az esetben állítanák meg-
oldhatatlan nehézségek elé HSn védelmezőit, ha a bennük feltételezett ontológiai
elkötelezettségek fogalmi eredetűek lennének – ti. ha a törvény fogalmának hasz-
nálata implicit módon feltételezné a governista ontológiai keret elfogadását. Beebee
(összhangban a humeiánus elmélettel) ezt a feltevést tagadja.

Beebee a természeti törvény fogalmával a preskriptív (etikai) törvény fogalmát
állítja szembe. A preskriptív törvények – ellentétben a természeti törvényekkel –
megszeghetők. Előírhatjuk valakinek, hogy „Ne lopj!” azonban azt, hogy „Ne ha-
ladj a fény sebességénél gyorsabban!” értelmetlenségnek tűnik megkövetelni. Ez a
fogalmi különbség nyilvánvaló, az viszont, hogy csak a preskriptív törvény eseté-
ben tételezzük fel implicit módon a „kormányzás” vagy a „törvényalkotó” fogalmát,
már nem ennyire szembetűnő. Ha valaki a természeti törvény fogalmát analógnak
tartja a cselekedeteket irányító preskriptív törvényekkel, akkor magyarázatot kell
találjon arra is, hogy az analógia miért nem teljes. Más szavakkal: meg kell tudnia
magyarázni, hogy miért teljesül a kormányzás és miért nem teljesül a megszeghe-
tőség szempontjából. Nehéz elképzelni olyan választ, mely több lenne a governista
előfeltevések megismétlésénél.

A fentiek alapján a governista intuíciók szerepét vitató humeiánusok a követke-
zőképpen érvelhetnek: A „semmi sem haladhat 3 × 108 m/s sebességgel, ha m> 0g
tömeggel rendelkezik” megfogalmazás félrevezető, hiszen valójában egy deskriptív
törvénnyel van dolgunk ami azt mondja, hogy „nincs olyan m> 0g tömegű dolog,
mely s≥ 3 × 108 m/s sebességgel halad”. Az első megfogalmazásban szereplő „ha-
ladhat” kifejezés az általánosítás modális következményeire utal, ám itt a modalitás
„erősebb” értelméről van szó, mint a preskriptív törvényben (feltéve, hogy a preskrit-
ív törvényben szereplő -hat, -het képzős kifejezésekkel valóban kifejezhető valamiféle
modalitás). Természetesen – ahogyan arra Beebee is rámutat – ez nem jelenti azt,
hogy a governista előfeltevések tökéletesen implauzibilisek lennének, azt azonban
igen, hogy az ilyen előfeltevések melletti elkötelezettség nem szükségszerű.

Az elsőként említett két gondolatkísérlet azon a feltevésen alapul, hogy ha egy
lehetséges világot úgy képzelünk el, hogy az aktuális világ tényeinek zömét figyel-
men kívül hagyjuk, akkor az eredményül kapott lehetséges világunk törvényei meg
fognak egyezni az aktuális világ törvényeivel. Ez ellen kétféleképpen is lehet érvelni.
A HSn és HSl tézis megfogalmazásában szerepel az a kitétel, hogy a szuperveniencia
reláció megállapításakor a közeli lehetséges világok számítanak. Mivel a gondolatkí-
sérletekben szereplő világokkal kapcsolatos intuícióink alapján sem tartanánk azokat
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az aktuális világhoz közelinek, a humeiánusoknak nem is kell szigorú kritériumokat
alkotni ahhoz, hogy a gondolatkísérleteket a hume-i szuperveniencia szempontjából
irrelevánsként elutasítsák. A másik lehetőség a Ramsey-Lewis elméletre hivatko-
zik: A gondolatkísérletekben vázolt eseteket a törvényeket a világ tényeit legjobban
magyarázó elmélet tételeiként értelmező Ramsey-Lewis elmélet kizárja. Egy olyan
világban, ahol semmi más nem létezik, csupán egyetlen proton, az aktuális világot
legjobban leíró elmélet redundáns. Lange példájánál maradva, a w2 tényeit legjob-
ban leíró elmélet különbözni fog az aktuális világ legjobb elméletétől, ahogyan w3 is
a w4 világban érvényes törvényektől.

Első látásra úgy tűnik, hogy ez a megoldás nem alkalmazható a Carroll-féle érvre,
hiszen ha hasonló módon próbálnánk azt kivédeni, akkor el kellene fogadnunk azt a
kellemetlen következményt, hogy a tükör állása határozza meg, hogy T általánosítás
törvény-e vagy sem. Itt nem lehet segítségünkre az sem, hogy pusztán az eset hiánya
nem garantálja, hogy a neki megfelelő törvény eleme legyen a legjobb rendszernek,
hiszen a w5 és w6 (s így w∗5 és w∗6 is) csak x részecskéket és y mezőket tartalmaz, így
nincs okunk olyan instanciálatlan törvényeket feltételezni, melyek semmilyen tényt
nem magyaráznak. A Carroll-féle érvvel szemben viszont ugyanaz a gyanú merülhet
fel, mint amit Callender (2001) a homogén lemez-érv kapcsán említ, nevezetesen,
hogy a gondolatkísérlet túl „általánosan” és homályosan van megfogalmazva és a φ
-részecske furcsa viselkedése okot adhat némi kételyre azzal kapcsolatban, hogy a
hume-i szuperveniencia híve valóban komolyan kell-e vegye az ilyen lehetőségeket.

A Carroll érvében szereplő φ részecske másként viselkedik y mezőbe lépve, mint
a többi. Vajon ezt a furcsa részecskét továbbra is joggal nevezhetjük x részecské-
nek? Amennyiben a válasz negatív, a tükör-érv nem jelent többé valódi problémát
a hume-i szuperveniencia védelmezője számára, hiszen a φ részecskére nem vonat-
kozik a szóban forgó törvény, s így az sem okoz gondot, hogy ez a részecske másként
viselkedhet, mint a többi. A különös φ részecske a két lehetséges világ-párban nem
azonos entitás. w5-ben (s így w∗5-ban) φ nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, mely
valóban megkülönböztetné a többi x-részecskétől, φ és a többi x részecske egy ter-
mészeti fajtát alkot, így az, hogy φ-nek nevezzük-e az ötödik részecskét vagy sem
nem változtat azon, hogy T az x részecskékre vonatkozó törvény. Ellenben w6 φ ré-
szecskéje másként viselkedik, mint a többi négy, s ez azt jelenti, hogy w6-ban kétféle
entitással van dolgunk. Ez pedig felveti a kérdést, hogy vajon milyen értelemben
nevezhetjük megkülönböztethetetlennek w5 és w6 világokat.

Amikor a w6 és w∗6 világokban azonosítható φ részecskéről beszél, Carroll felté-
telezi, hogy ezek a részecskék másként viselkednek, mint a többiek, ám minden más
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tulajdonságukban megegyeznek x részecskékkel. Ez a feltevés azonban a hume-i szu-
perveniencia tézis tagadása, s így azt feltételezi, amit bizonyítani szeretne. Mindezek
alapján azt mondhatjuk, hogy a hume-i szuperveniencia tézis ellen megfogalmazott
gondolatkísérletek egy része olyan előfeltevésekkel él, melyek nem többek a rivális
nézet előfeltevéseinek tagadásánál, míg másik részük implicit módon olyan ontológi-
ai keretre támaszkodik, melyet pusztán annak implauzibilitása miatt is elvethetünk
a törvényekre vonatkozó ontológiai kérdéstől függetlenül. Mint azt a homogén le-
mez esetében is láthattuk, az ilyen szcenáriók az aktuális világ entitásaitól nagyon
különböző dolgok létezését feltételezik.

A fejezetben a governista ellenvetésekkel ütköztetve a humeiánus elméletet arra
jutottam, hogy a regularitáselmélet ellen felhozható ellenvetések egy része a Ramsey-
Lewis elmélet segítségével kiküszöbölhető, valamint hogy a valószínűségi törvények
problémája és a nomikus fogalmakkal kapcsolatos modális intuíciókból vett érvek
sem tekinthetők konkluzívnak. A következő fejezetben azt az általánosabb kérdést
vizsgálom, hogy vajon a természeti törvényekről szóló metafizikai elméletként a tu-
dományos gyakorlattal összeegyeztethető-e a humeiánus álláspont, illetve hogy mi-
lyen módosításokkal lehet a tudományos gyakorlattal összeegyeztethető humeiánus
feltevéseken alapuló elméletet lakotni.
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3. fejezet

Ontológiai minimalizmus

Bevezető

A filozófia és a tudományos gyakorlat kapcsolatáról szóló vitákban elfoglalható
álláspontok közötti választásunk jórészt azon múlik, hogy a filozófiai vizsgálódást
autonómnak, a tudományos gyakorlat fölött autoritással rendelkező tevékenység-
nek, vagy épp ellenkezőleg, a tudományos ismeretek bővülésével revideálhatónak,
netán redundánsnak, értelmetlen vállalkozásnak tartjuk-e. A filozófia tradicionális
értelmezése, mely szerint a filozófiai elméletalkotás meg kell előzze a tudományos
vizsgálódást egyre inkább visszaszorul. A természettudományos diszciplínák fejlődé-
sével, és a tudományos vállalkozás sikerével párhuzamosan a filozófiai elméletalkotás
autonómiájával szembeni szkeptikus álláspont egyre hangsúlyosabb szerepet kap.
Eszerint a filozófia nem abban érdekelt, hogy a valóság szerkezetére vonatkozó té-
ziseket dolgozzon ki, hiszen a valóságról az empirikus kutatás tudósít. A filozófia
feladata eszerint a nézet szerint jobb esetben kimerül a természettudományos is-
meretek egyfajta szintéziseként értett általános elmélet kidolgozásában, vagy ahogy
Wilfrid Sellars (1991) fogalmazott, a tudományos és a manifeszt kép összeegyez-
tetésében. A filozófiával szemben szkeptikus álláspont ennél is tovább megy, és a
filozófiai elméletalkotás értelmességét kérdőjelezi meg. A dolgozatban a természeti
törvényekkel kapcsolatos filozófiai problémákra fókuszálok, így természetesen azt a
minimális feltevést elfogadom, hogy a filozófiai kérdések értelmesek. A filozófia au-
tonómiáját (és természetesen a tudományos gyakorlat feletti autoritását) azonban
elutasítom. Jelen vizsgálódás során ez pusztán a természeti törvényekkel kapcsolatos
problémákra korlátozódik, annak a lehetőségét nem utasítom el (noha kevés esélyét
látom), hogy más problémák esetén a filozófia autonóm diszciplína lehet. Fontos meg-
jegyezni, hogy az általam javasolt ontológiai minimalista megközelítés nem zárja ki a
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tudomány céljait tekintve realista értelmezés lehetőségét. A metafizikai elméletekkel
szembeni kritika legfőbb motivációja itt a természeti törvényekkel kapcsolatos pusz-
tán spekulatív előfeltevések legitimitásával szembeni szkeptikus attitűd. Ez összefér
azzal az előfeltevéssel, hogy a tudomány célja a valóság szerkezetének minél ponto-
sabb feltérképezése. Ebben az értelemben a javaslat összeegyeztethető a tudományos
realizmus egyes változataival (a tudomány strukturális-realista értelmezéséről – mely
az ontológiai minimalista megközelítéssel a legjobban összefér – a későbbiekben még
lesz szó).

Mindez a metafizikai elméletekkel szembeni szkeptikus alapállást eredményez.
A természeti törvényekkel kapcsolatos filozófiai elméleteink közül – feltéve, hogy a
versengő elméletek közel ugyanolyan informatívak – azokat részesítem előnyben, me-
lyek kevesebb ontológiai előfeltevéssel élnek. Ez a metafizikai elméletekkel szembeni
szkeptikus álláspont lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló elméletek közül a meta-
fizikailag legkevésbé terhelt, legkevesebb előfeltevéssel élő alternatívát választhassuk.
Az előző fejezetekben amellett érveltem, hogy ez az elmélet a humeiánus törvényfel-
fogás. Azt is kimutattam, hogy az eredeti Lewis-féle megfogalmazás szükségtelenül
kötelezi el magát egy, a tudományos gyakorlattal összeegyeztethetetlen metafizikai
elmélet mellett.

E fejezet első részében a metafizikai elméletek elleni, természettudományos gya-
korlattal való összeegyeztethetetlenségből vett érveket mutatom be. Ezek az érvek a
humeiánus metafizika legitimitását is megkérdőjelezik. A fejezet végén a minimalista
javaslat kifejtésekor a modern humeiánus elmélet azon feltevéseit, melyek nélkülöz-
hetetlenek a törvények magyarázatához átveszem, míg a tudományos gyakorlattal
összeegyeztethetetlen ontológiai elkötelezettségeket mellőzöm. A dolgozat célja an-
nak kimutatása, hogy egy ilyen, ontológiai minimalista humeiánus elmélet kidolgo-
zása lehetséges. Az eredményül kapott megközelítés nem tekinthető a törvényekről
alkotott alternatív metafizikai elméletnek, de természetesen kizár bizonyos meta-
fizikai elgondolásokat. A következőkben amellett fogok érvelni, hogy a természeti
törvényekről szóló metafizikai spekulációk illegitimek, és a törvények magyarázata-
kor törekednünk kell arra, hogy minél kevesebb szükségtelen ontológiai feltevéssel
éljünk.

Habár a természeti törvények Lewis-féle értelmezése a governista elméleteknél
kevesebb előfeltevéssel él, a természetes szükségszerűséget feltételező megközelíté-
sekhez hasonlóan egy tágabb metafizikai elmélet keretein belül tárgyalja a törvé-
nyek problémáját. Lewis a valóság egészéről alkotott humeiánus elmélet részeként,
a metafizikai program első lépéseként foglalkozik a természeti törvényekkel. (vö. Le-
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wis, 1986b) A 3.1. alfejezetben Lange (2000) nyomán amellett fogok érvelni, hogy a
humeiánus elméletet épp ez a startégia teszi általános metafizika-ellenes érvek cél-
táblájává. A metafizikai megközelítés elleni érv Lange nyomán úgy szól, hogy az ilyen
elméletek védelmezői nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk favorizált ontológiai
keret koherenciájára, mint a tudományos gyakorlatra.

A metafizikát a tudományos gyakorlatra hivatkozva kritizáló érvekkel kapcso-
latban természetesen tisztázni kell, hogy mi a szerepe tudományos gyakorlatnak a
filozófiai elméletek mérlegelésében. Egyes metafizikai feltevések az empirikus kutatás
során hamisnak bizonyulhatnak, amennyiben azok elvetésével jobban magyarázha-
tóak a tudomány által feltárt jelenségek, összefüggések. Ebből kiindulva a tudomá-
nyos gyakorlat korlátozó szerepe abban áll, hogy a tudomány aktuális eredményeivel
összeegyeztethetetlen (egyes esetekben csak komoly nehézségek árán összeegyeztet-
hető) metafizikai elképzeléseket kizárja.25 A tudományos gyakorlat az itt releváns
értelemben lefedi a természettudományokban elfogadott tézisek igazságába vetett
racionális hitet és a tudományos módszertan elsőbbségét a metafizikai elemzésekkel
szemben. Ez utóbbi központi jelentőségű lesz a továbbiakban. Amikor egy tudo-
mányos hipotézis ellentmondásba kerül a hétköznapi intuíciókkal, akkor az esetek
többségében a pre-tudományos feltevések revízójára van szükség.

A 3.1.1. szakaszban arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon a humeiánu-
sok által is előfeltételezett metafizikai természeti törvény-definíció értelmezhető-e a
tudományos gyakorlat kontextusában. Mindenek előtt arra a kérdésre keresem majd
a választ, hogy valóban a metafizikai elméletek által kínált definíció(k) szerinti ter-
mészeti törvények felfedezése-e a célja a tudománynak? A természeti törvény és
a tudományos törvény közötti különbség központi szerepet tölt be az elemzésben.
Amellett fogok érvelni, hogy a metafizikai megközelítéseket javasló filozófusok nem
az utóbbira hivatkozva védelmeznek szubsztantív metafizikai állításokat, hanem a
természeti törvények feltételezett jellemzőiből kiindulva, a „karosszékből” dolgozzák
ki elméleteiket. A 3.1.2. szakaszban az intuitív meggyőződések szerepét vizsgálom. A
humeiánus elméletekkel kapcsolatban standardnak számító kritika középpontjában
az intuitív meggyőződésekkel való összebékíthetetlenség áll. A törvényekkel kapcso-
latos intuitív meggyőződéseinkkel látszólag nincs összhangban az a gondolat, hogy a
törvények ontológiai értelemben nem elsődlegesek a partikulárékhoz képest. Az in-

25A zárójeles megjegyzés alapján a minimalista megközelítés nem támaszkodhat például a
kvantummechanika nem-standard értelmezésére. Mivel a lokalitás kritérium elhagyható a
minimalista megfontolásokra való tekintet nélkül is (lásd 1.3.) a továbbiakban felteszem,
hogy a humeiánus elmélet tarthatósága nem függ a lokalitás kritérium tarthatóságától.
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tuitív meggyőződésekre hivatkozó anti-humeiánus érvek azon a feltevésen alapulnak,
hogy a természeti törvényekről alkotott elméletnek számot kell adnia modális intuíci-
óinkról. Az intuitív meggyőződésekkel kapcsolatos szkeptikus érvek alapján amellett
fogok érvelni, hogy a governista érvek ezen típusa nem szolgáltathat elegendő alapot
a humeiánus elmélet elvetéséhez.

A 3.2. alfejezetet az ontológiai minimalista javaslat kifejtésének szentelem. Az
itt javasolt ontológiai minimalizmus programja a következő: A tudományos gyakor-
latban használt fogalmak elemzésekor törekednünk kell arra, hogy minél kevesebb
olyan metafizikai előfeltevéssel éljünk, mely előfeltevések – legyenek bármennyire in-
tuitívek is – nem támaszthatók alá pusztán a tudományos gyakorlatra támaszkodva.
Az intuíciókra vonatkozó megkötés központi jelentőségű. Ha ugyanis megengedjük,
hogy tudományfilozófiai kérdésekben végsősoron a common sense ontológiára, vagy
a spekulatív filozófiai hagyományra nagyban támaszkodó intuitív meggyőződések
alapján dönthetünk, akkor egy adott elmélet és annak bármely tetszőleges alter-
natívája közötti döntésünket voltaképpen „metafizikai ízlésünk” fogja befolyásolni.
Egy, az irodalomban tárgyalt megközelítések ( hume-iánus elmélet, ADT elmélet és
a diszpozicionalista elmélet) alternatívájaként felmutatható metafizika kidolgozása
meglehetősen ambiciózus vállalkozás lenne. Az ontológiai minimalista megközelí-
tés értelmezendő egyfajta programként, mely alapján a rendelkezésre álló elméletek
módosíthatók, illetve egy olyan programként, mely a további vizsgálódás során egy
esetleges alternatív elméletet kidolgozásához alapul szolgálhat. Egy ilyen alternatív
elmélet részletes kidolgozása meghaladja dolgozatom kereteit. A fejezet végén ezért
az ontológiai minimalista humeiánus elmélet lehetőségét vázolom. Egy ilyen elmélet
ellen vethető, hogy a természeti törvényekkel kapcsolatban felmerülő hagyományos
filozófiai kérdésekre nem ad választ. Ezekkel az ellenvetésekkel kapcsolatban amel-
lett érvelek majd, hogy az ilyen kérdések csak a metafizikai elmélet szempontjából
lehetnek érdekesek, a törvények tudományos szerepe magyarázható anélkül is, hogy
az ilyen metafizikai megfontolásokat érdemben vizsgálnánk. A törvények ontológi-
ai minimalista megközelítése rendelkezik a humeiánus álláspont erényeivel, ám nem
osztozik annak problematikus ontológiai elkötelezettségeiben, így a tudomány szá-
mára központi jelentőségű általánosítások jobb magyarázata.

3.1. Hogyan vezethet félre a metafizika?

A humeiánus törvényfelfogás központi feltevése, hogy a természeti törvények mo-
dális karakterrel nem rendelkező szubnomikus tényekre redukálhatók. Az ADT elmé-
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let szerint a törvények univerzálék kapcsolatára redukálhatók. Ezekkel a megoldási
javaslatokkal szemben Lange (2000) úgy évrel, hogy azok akár a tudományos gyakor-
lat ellenében is előnyben részesítik a valóság szerkezetéről alkotott tágabb ontológiai
képet támogató megfontolásokat. Ezzel kapcsolatban a következőket írja:

[a redukcionista elemzések] szerint, ha �p fennáll, akkor c is fennáll,
mely lehetővé teszi p számára, hogy a tudományban betölthesse speciális
szerepét. A törvények speciális szerepének ilyen magyarázata sok eset-
ben nagyban támaszkodik a hozzá tartozó metafizikai képre. [ . . . ] Aki
azonban nem elégedett a metafizikai képpel, nem használhatja azt arra,
hogy c-t megtöltse olyan tartalommal, mely független a törvény fogal-
mától és attól a szereptől, melyet a tudományos gyakorlat követel meg.
(Lange, 2000, 6)

Lange abból indul ki, hogy a redukcionista elméletek képviselői olyan metafizikai elő-
feltevésekre támaszkodnak, melyektől függetlenül nem értelmezhető az adott tézis.
Az ADT emlélet az univerzálék nélkül éppolyan üres, mint Lewis redukcionizmusa
a HS és a természetes tulajdonságok nélkül.

Induljunk ki abból, hogy a törvények kontrafaktuális feltevések adott halmazával
szemben igazak maradnak, míg ugyanez a véletlenszerű általánosításokra nem feltét-
lenül igaz. Pontosabban: a törvény kijelentés igaz marad minden olyan kontrafaktu-
ális kijelentés igazsága mellett, mely konzisztens a természeti törvények halmazával,
míg egy véletlenszerű általánosítás esetén van olyan kontrafaktuális kijelentés, mely
összeegyeztethető a természeti törvényekkel, de ellentmond a szóban fogó univerzális
általánosításnak. A fizika törvényei pontosan ugyanazok lennének, ha ma reggel nem
06 : 30-kor indultam volna el itthonról, ugyanakkor könnyen találunk olyan kont-
rafaktuális kijelentést, mely a törvényekkel összeegyeztethető, de a „Minden érme a
pénztárcámban 50 centes” álatánosítással nem egyeztethető össze.

A törvények ezen jellegzetességének magyarázatakor feltehetnénk, hogy a törvé-
nyekből szükségszerű kijelentések következnek,

�p⇒ �p (3.1)

ahol �p "törvény, hogy p" és � a – fizikai – szükségszerűséget jelző operátor. Már-
most, ha a magyarázat során a szükségszerűségre anélkül hivatkoznánk, hogy annak
metafizikai értelmezést is megadnánk / előfeltételeznénk, az a következő dilemmá-
hoz vezetne: Ha a szükségszerűséget a kontrafaktuális függetlenség segítségével akar-
juk magyarázni (p szükségszerű, ha igaz marad kontrafaktuálisok adott halmazával
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szemben) azzal épp a magyarázandó jelenségre hivatkozunk, ha viszont kikötjük,
hogy a p kijelenés szükségszerűsége abból következik, hogy p több, mint puszta vé-
letlenszerű általánosítás, akkor a magyarázatunk körben forog.

Lange (2000) mindehhez hozzáteszi, hogy a redukcionista megközelítések a tu-
dományos gyakorlat helyett az ontológiai háttér-elméletet tartják szem előtt az el-
mélet kidolgozásakor. Ennek jellegzetes példája Lewis, aki úgy fogalmaz, hogy a HS
a humeiánus elmélet kidolgozásának első lépése. Egy természeti törvényekről szóló
metafizikai elmélet Lange szerint két kritériumnak kell megfeleljen.

1. A törvény-fogalomnak a tudományos gyakorlat által megkövetelt szerepet kell
betöltenie,

2. Az elemzésnek konzisztensnek kell lennie az adott metafizikai elmélet kijelen-
téseivel.

E két kritérium közül – mutat rá Lange – a redukcioisták gyakran a másodiknak tu-
lajdonítanak nagyobb jelentőséget. A metafizika Lange olvasatában akkor vezethet
félre a törvényekkel kapcsolatos filozófiai vizsgálódás során, ha nem csupán a termé-
szeti törvényekkel kapcsolatos alapvető előfeltevésekre támaszkodk, hanem egy álta-
lános metafizikai képbe igyekszik beilleszteni a törvényeket. Lange (2000) metafizikai
elkötelezettségei annyiban különböznek a redukcionista alternatívák premisszáitól,
hogy azok nem egy tágabb metafizikai elméletből következnek. Ez, a csupán a tör-
vények természetére vonatkozó előfeltevés az ADT elmélet és a diszpozicionalista
felfogás során már tárgyalt governista intuíció. Lange a Natural Laws in Scientific
Practice előszavában erről így ír :

Ne értsenek félre, Magam is hivatkozni fogok a törvényekkel kapcsola-
tos intuíciókra. Ezek az intuíciók pedig legalább annyiban metafizikaiak,
amennyiben bizonyos metafizikai elméletekkel (mint a Lewis-féle) nem
lesznek összeegyeztethetők. (Lange, 2000, 6)

Habár Lange kritikája a redukcionista elméletekkel szemben egy valós veszélyre hív-
ja fel a figyelmet, nehéz belátni, mennyiben lenne egy, a pre-teoretikus governista
intuíciót középpontba helyező elmélet jobb helyzetben. A tudományos gyakorlatból
a governista intuíció nem vezethetők le, így az – csakúgy, mint a Lange által kritizált
redukcionistáknál – az 1. kritériumtól független, extra feltevés.

A tudományos gyakorlatot figyelmen kívül hagyó, vagy annak szerepét metafi-
zikai megfontolások alá rendelő redukcionista elemzésekhez hasonlóan tehát Lange
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elemzésével kapcsolatban is felmerül, hogy tudományosan megalapozatlan előfelte-
vések mentén értelmezi a természeti törvény fogalmát. Mindez azonban, bár a me-
tafizikai megközelítéssel szembeni szkeptikus álláspontot támogatja, nem tekinthető
konkluzív érvnek a metafizikailag terhelt elméletekkel szemben. A következő fejezet-
ben – jórészt van Fraassen (1989), Nancy Cartwright (1999) valamint Lange(2000, és
1993) vonatkozó nézeteit vizsgálom és arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon
megfeleltethető-e a valóságban bármi annak a törvény-fogalomnak, amit a filozó-
fiában természeti törvényen szokás érteni. Amellett fogok érvelni, hogy a filozófiai
természeti törvény fogalom nem alkalmas a tudományos gyakorlat leírására.

3.1.1. Természeti törvények-e a tudomány törvényei?

A természeti törvényekről szóló filozófiai elméletek képviselői között konszenzus
van a tekintetben, hogy a természettudományos kutatás célja a természeti törvé-
nyek felfedezése. Ebből a feltevésből kiindulva egy filozófiai elmélet ellen szól, ha
(a) kimutatható róla, hogy nem alkalmas a törvények tudományban betöltött sze-
repének magyarázatára, vagy (b) létezik olyan alternatív megközelítés, mely ezt a
funkciót jobban magyarázza és (c) szükségtelen, a tudományos gyakorlat által nem
alátámasztható előfeltevésekre támaszkodik.

A metafizikai elméletek képviselői gyakran hivatkoznak arra, hogy a „természe-
ti törvény” szó jelentéséből következik egy adott ontológiai keret igazsága. Lange
hasonlóan érvel, mikor a következőket írja:

A természeti törvény fogalmában implicit módon benne foglaltatik a gon-
dolat, hogy a törvények kormányozzák [govern] a világegyetemet. Egy
adott smaragd színét meghatározza a törvény, hogy minden smaragd
zöld, az üstökösök ugyanazt a törvényt követik, mint aminek a bolygók
engedelmeskednek és úgy hisszük, a gravitáció Newton fordított négyze-
tes törvényével összhangban (vagy annak irányítása alatt) fejti ki hatását.
(Lange, 2000, 49)

Lange itt amellett érvel, hogy a törvény hétköznapi nyelvben használt fogalma
irányadó a tekintetben, hogy milyen metafizikai elméleteket tekinthetünk igaznak.
A tudományos gyakorlat természeténél fogva nem alkalmas a kormányzás-metafora
alátámasztására, ugyanis a szóban forgó metafizikai elmélet igazságáról nem lehet-
séges empirikus úton meggyőződni. Lange tanulmányában (és általában a governis-
táknál) nem találkozunk olyan érvekkel, melyek alátámasztanák, hogy a tudomány a

113



3. Ontológiai minimalizmus

common sense törvényfogalmat adottnak véve, Lange fenti érvelésének megfelelően
előfeltételezi a törvények ontológiai prioritását. A tudományos gyakorlat humeiánus
értelmezéséhez ilyen metafizikai megfontolásokra nincs szükségünk. Loewer például
megjegyzi, hogy a governista előfeltevések nem megalapozottak, amennyiben egy
törvényekről szóló elmélet céljaként csupán a tudományos gyakorlat értelmezését
határozuuk meg:

. . . amellett fogok érvelni, hogy bár a Lewis-törvények nem tesznek eleget
az összes filozófiai elvárásnak, a tudomány által a törvényektől elvárt
szerepet töltik be. (Loewer, 1996, 176-177)

Amennyiben a humeiánus elmélet valóban megfelelő magyarázattal szolgál a tör-
vények tudományban betöltött szerepére, a governisták spekulatív filozófiai érveit
az ontológiai prioritás mellett figyelmen kívül hagyhatjuk. A kormányzás-metafora
ráadásul – mint azt a 2.4 szakaszban is láttuk – magyarázható pusztán a fogalom
keletkezésének történeti aspektusaival is. Az etikai normaként értett törvény és a
természeti törvény közötti analógia épp ezért félrevezető lehet. (vö. Beebee, 2000)

Joggal merül fel a kérdés, hogy pontosan mit is kel értsünk tudományos gyakor-
laton, mikor az ontológiai minimalista elmélet mellett úgy érvelünk, hogy az pusztán
a tudományos gyakorlatra fókuszál. A továbbiakban, amikor a tudományos gyakor-
latra hivatkozom, azt a széles körben osztott nézetet veszem alapul, mely szerint
a tudomány feladatát elsősorban a magyarázatban és az előrejelzésben határozhat-
juk meg. Ez sok esetben különbözik attól a tudományfelfogástól, amit a metafizikai
elméletek képviselői javasolnak. Armstrong álláspontja szerint például a tudomány
mindezeken túl túl a valódi univerzálék felfedezésében is érdekelt :

. . . a tudománynak legalább még egy feladata van: a valódi univerzálék
(valódi tulajdonságok és relációk) azonosítása. Igaz ugyan, hogy annak
megállapítása, hogy vajon mik az univerzálék kibogozhatatlanul össze-
függ azzal, hogy mik a törvények, ám a két vállalkozás elkülöníthető.
(Armstrong, 1983, 139)

Lewis a maga fundamentális tulajdonságait azonosítja az alapvető fizikai mennyisé-
gekkel és tulajdonságokkal, és figyelmen kívül hagyja – mint láttuk, meggyőző érvek
nélkül – azt a tényt, hogy elmélete a kurrens fizikai elméletekkel, sőt a klasszikus
mechanikával sem egyeztethető össze. Lewis és Armstrong motivációját azonosít-
hatjuk azzal a törekvéssel, hogy egy koherens metafizikai elméletet dolgozzanak ki,
melyekben a törvények központi szerepet játszanak ugyan, de amely elmélet nem
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korlátozódik pusztán a törvények, vagy a tudományfilozófiai problémák magyará-
zatára. Mindemellett azonban általánosan elfogadott kritérium, hogy egy filozófiai
elmélet a tudományos gyakorlatról számot kell adjon. Ez alapján, ha két rivális filo-
zófiai elmélet között kell választanunk, a tudományos gyakorlat alapján dönthetünk
arról, melyik a plauzibilisebb.

Ennek az értelmezésnek azonban ellentmond az a tény, hogy numerikusan azonos,
de téridőben különböző pontokon instanciálódó univerzálékra, metafizikai szükség-
szerűségre, diszpozicionlális tulajdonságokra, vagy lokális intrinzikus tulajdonságok-
ra vonatkozó kijelentéseket hiába keresnénk természettudományos cikkekben. Egy
lehetséges ellenvetés szerint a gyakorlat elemzése közben sokszor olyan fogalmakra
is hivatkoznunk kell, melyet a gyakorlat résztvevői nem alkalmaznak. Ez bizonyos
esetekben igaz lehet. Az antropológiai kutatások során például olyan fogalmakkal
írhatjuk le egy adott csoport viselkedését, mely fogalmakkal annak tagjai biztosan
nem rendelkeznek. A tudományos gyakorlat antropologizáló elemzésével kapcsolat-
ban azonban fontos megjegyezni, hogy a tudományos gyakorlat ilyen értelmezése
mellett azt kellene feltételeznünk, hogy a tudományos élet szereplői nincsenek tisztá-
ban elméleteiknek és fogalmaiknak a valóság szerkezetére vonatkozó tudásunk szem-
pontjából központi jelentőségű következményeivel. Mindaddig, amíg a filozófia ilyen,
a tudományok fölötti autoritását alátámasztó érv nem áll rendelkezésünkre, érdemes
ezt a megközelítést szkeptikusan kezelni.

A metafizikai elméletek és a tudományos gyakorlat viszonyát illetően a lehetséges
álláspontok a következők:

1. A tudományos gyakorlat csak a governista előfeltevésekkel egyeztethető össze.

2. A tudományos gyakorlat csak a humeiánus előfeltevésekkel egyeztethető össze.

3. A tudományos gyakorlat mindkét metafizikai elmélettel/előfeltevéssel össze-
egyeztethető.

4. A tudományos gyakorlat nem egyeztethető össze a szóban forgó metafizikai
előfeltevések egyikével sem.

1.és 2. igaz, ha vannak olyan tudományos eredmények, elméletek, melyek a kérdéses
metafizikai elmélet (governista az 1 és humeiánus a 2 esetén) ontológiai elkötele-
zettségeit támasztják alá és a rivális elméletet cáfolják. Mint láttuk ez a feltevés
nem állja meg a helyét. A 3 alapján a versengő metafizikai megközelítések között
a tudományos gyakorlatra támaszkodva nem tudunk dönteni, míg 4 alapján egyik
metafizikai elmélet sem alkalmas a tudomány által feltárt törvények magyarázatára.
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Az az 1.2 szakaszban láttuk, hogy Lewis humeiánus metafizikai tézise a tudomá-
nyos gyakorlattal csak olyan áron egyeztethető össze, hogy – Lewis intencióival ellen-
tétes módon – egy a kvantummechanika valamely nem standard értelmezése mellett
kötelezzük el magunkat. A pointillizmus kapcsán azt is láttuk, hogy a klasszikus
fizikai elméleteink sem egyeztethetők össze minden probléma nélkül a HS előfelte-
véseivel. Ami az ADT elméletet illeti, láttuk, hogy az univerzálé realizmus in rebus
verziója alapján is feltételeznünk kell, hogy vannak olyan entitások, melyek a tér-
idő különböző pontjain lehetnek jelen egy időben. A piros szín például egy olyan
entitás (univerzálé), ami numerikusan azonos a téridőben szeparált partikuláris pi-
ros dolgokban jelen lévő tulajdonsággal. Ez csak abban az esetben lenne lehetséges,
ha az univerzálék téridőn kívüli entitások lennének, melyek ugyanakkor valami mó-
don befolyásolnák a partikuláris dolgok viselkedését. Maga Armstrong úgy vélte,
hogy az univerzálé realizmus összeegyeztethető természettudományos ismereteink-
kel. Szerinte valódi elsőrendű univerzálék olyan tulajdonságok, melyek megfeleltet-
hetők tudományos elméleteink fundamentális mennyiségeinek. Az univerzálé realiz-
mus ugyanakkor nem csak igazolhatatlan empirikus úton, de a jelenlegi ismereteink
szerint hamis is. Nincs ugyanis olyan elmélet, mely megengedné az univerzálékhoz
hasonló – a téridőn kívüli, ám a partikuláris, téridőbeli jelenségekért felelős – enti-
tás létezését. Megjegyzendő, hogy a metafizikai elméletek akkor sem lennének jobb
helyzetben, ha csak a 3 lenne védhető. Amennyiben a versengő metafizikai elméle-
tek között nem lehetséges a tudományos gyakorlat alapján dönteni, úgy azok nem
relevánsak a tudomány által felfedezett törvényekkel kapcsolatban.

Ebben a szakaszban a metafizikai elméletek elégtelensége mellet fogok érvelni.
Kiindulópontként a természeti törvényekkel szemben támasztott minimális kritériu-
mokat sorolom fel, majd kimutatom, hogy a tudomány törvényei nem feleltethetők
meg a metafizikai elméletek törvény-fogalmának. A feltételek listája nem szűkíthe-
tő önkényesen. A metafizikai elméletek ugyan különbözhetnek abban, hogy milyen
konkrét ontológiai háttérrel töltik meg azt a keretet, amit ezek a kritériumok szab-
nak meg, de abban egyetértés van a rivális elméletek képviselői között, hogy ezek a
minimális feltételek. A szóban forgó feltételek a következők (A lista összeállításakor
(van Fraassen, 1989, 26-38) összegzését vettem alapul):

I. A törvények univerzálisan igaz kijelentések.

II. A törvények esetei nem véletlenszerűen következnek be.

III. A törvények előrejelzéseket tesznek lehetővé.
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IV. A törvények kontrafaktuális kijelentéseket támasztanak alá.

V. A törvények elme-és elméletfüggetlenek.

Ezek a kritériumok megfeleltethetők a common-sense törvény-fogalomban fel-
tételezett előfeltevésekkel. Ez nem véletlen. A metafizikai elméletek egyik implicit
előfeltevése ugyanis épp az, hogy a tudományos gyakorlat és a comon sense kö-
zött valamilyen módon lehetséges összhangot teremteni. A metafizikai elméletek
törvény-fogalma tehát összhangban lesz a törvényekkel kapcsolatos pre-teoretikus
elképzeléseinkkel. Az alábbiakban amellett fogok érvelni, hogy a fenti kritériumok-
nak megfelelő törvény fogalom egy olyan metafizikai koncepció, mely nem – vagy
csak komoly nehézségek árán – feleltethető meg a tudományos gyakorlatban használt
törvény-fogalomnak.

I. A törvények univerzalitása

Nancy Cartwright (1999) és Dan Mcarthur (2006) nyomán a törvények univer-
zalitására vonatkozóan két főbb álláspontot azonosíthatunk. Az egyik – Cartwright
terminológiájával élve fundamentalista – nézet alapján a törvények mindenek előtt
univerzálisan igaz kijelentések. Eszerint a nézet szerint az I. szükséges de nem elég-
séges feltétele anak, hogy egy kijelentés törvény legyen. Cartwright ezzel szemben
olyan alternatívát javasol, melyben a törvények érvényességét az adott tudományos
modell korlátozza. Ebben az értelmezésben I. természetesen nem szükséges feltétele
annak, hogy egy kijelentést törvénynek tartsunk. Cartwright (1999) The Dappled
World című könyvében a következőket írja a törvények univerzalitásáról :

Legjobb fizikai elméleteink lenyűgöző empirikus sikere szólhat ezen elmé-
letek igazsága mellett, de nem lehet érv univerzalitásuk mellett. Valójá-
ban épp ellenkező a helyzet. Maga a mód, ahogyan precíz előrejelzésekre
használjuk, jelzi a fizika határait. [. . . ] a fizika törvényei csak ott alkal-
mazhatók, ahol modelljei megfelelőek, ez pedig nyilvánvalóan az esetek
egy igen korlátozott körét foglalja magába. (Cartwright, 1999, 4)

Röviden: a predikció és a magyarázat sikere önmagában még nem garancia az elmé-
letek univerzalitására. Cartwright szerint valójában nem létezik olyan tudományos
elmélet, melynek törvényei pontosak és univerzálisak is egyben. Mi több, elvileg sem
lehetséges ilyen elméletet alkotni. Cartwight érve a következő: az egyes diszciplínák
törvényei ceteris paribus igazak. Ez nem csak a speciális tudományok – mint például
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a közgazdaságtan – törvényeire igazak. Nincs olyan tudományos elmélet, mely kivé-
tel nélküli szabályszerűségekről tudósítana. Ennek oka pedig az, hogy a törvények
csak a megfelelő tudományos modellekben érvényesek. Minél pontosabban írjuk le
egy adott rendszer viselkedését, annál bonyolultabb, s így annál kevésbé lesz univer-
zálisan alkalmazható a modell. Az előrejelzés sikerét nem minden esetben garantálja,
hogy az adott modell – a szituáció leírása – mennyire elemi szintű. Cartwight erről
így ír :

Egyes esetekben a fizikus rosszabb prófétának bizonyul, amikor meg kell
határoznia, hogy a Szent István tér mely pontján fog földet érni egy, a
szél által felkapott ezer dolláros bankjegy, mint a behaviorista pszicho-
lógus, mivel a behaviorista jóval pontosabban meg tudja határozni egy
kondicionálással kapcsolatos kísérlet kimenetét. (Cartwright, 1999, 27)

Az I. kritérium alapján a törvényeket (∀x)(Fx ⊃ Gx) alakú univerzális kije-
lentésekként értelmező megközelítéssel szemben Ronald N. Giere (1999) valamint
Lange (2000) a kikötések problémájaként ismert nehézségre hivatkozik. A problé-
mát az okozza, hogy egy T törvény csak abban az esetben lesz igaz, ha a vizsgált
rendszer fejlődését nem zavarják olyan körülmények, melyek a törvény alapján tett
előrejelzéseket hamissá teszik. Lange ezt a következő egyszerű példán szemlélteti :

Tekintsük a hőtágulást kifejező, ismerős törvény-kijelentést: „Minden al-
kalommal, amikor egy L0 hosszú fémrúd hőmérséklete ∆T -vel változik,
a rúd hossza a ∆L = k ·L0 ·∆T -nek megfelelően változik, ahol k a fémre
jellemző állandó.” Az L0, ∆T , és a ∆L közötti reláció, melyet a kijelentés
úgy tűnik kifejez, nem áll fenn. Sérülhet például, ha valaki a rúd egyik
végénél azt befelé kalapálja. (Lange, 2000, 162)

Kézenfekvő megoldásának tűnhet, ha a

∆L = k · L0 ·∆T (3.2)

összefüggést kiegészítjük azzal a kikötéssel, hogy nincsenek olyan zavaró körülmé-
nyek, mint amilyen a példában szereplő, a megnyúlás irányával ellentétes erőhatás.
Ekkor a (kikötéssel kiegészített) törvény-kijelentés logikai szerkezete a következőképp
alakul:

(∀x)[(Fx&(a&b . . . )) ⊃ Gx], (3.3)

ahol a, b, ... a zavaró körülményeket kizáró kikötések.
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Ez a megoldási javaslat két okból is problematikus. Egyfelől, ha a T törvény-kije-
lentésünket úgy fogalmazzuk meg, hogy „T igaz, hacsak nincsenek zavaró körülmé-
nyek”, akkor nem állítottunk többet, mint hogy a „T akkor, és csak akkor áll fenn,
ha fennáll”. Másfelől viszont, ha nem ebben a triviális értelemben gondoljuk el a ki-
kötéseket, akkor a következő problémába ütközünk: a zavaró körülményeket kizáró
a, b, c . . . kikötések száma végtelen, s így elvileg lehetetlen explicitté tenni bár-
mely törvény-kijelentést. Giere mindezek alapján azt javasolja, hogy a hagyományos
megközelítéssel ellentétben a tudományos vizsgálódást ne úgy értelmezzük, mint a
törvények megfogalmazását célzó vállalkozást. A fizika Giere szerint például nem
természeti törvények felfedezésében, hanem fizikai rendszerek modelljeinek kidolgo-
zásában érdekelt. Az I. kritériumnak megfelelő természeti törvények a Giere által
javasolt megközelítés szerint nem játszanak szerepet a tudományos gyakorlatban.

Giere (1999) ezen túlmenően azt is hangsúlyozza, hogy egy törvény felfedezésekor
nem is áll módunkban az összes kikötést figyelembe venni:

A mechanika legtöbb, Newton által ismert törvénye például érthető oly
módon, hogy tartalmaz egy olyan kikötést [proviso], mely szerint a mág-
neses mezőn áthaladó testek egyike sem rendelkezik töltéssel. Ez nem
olyan kikötés, melyet maga Newton megfogalmazhatott volna. Úgy kell
érteni, hogy legalább egy évszázaddal későbbi fizikusok hivatkoznak rá.
(Giere, 1999, 91)

Giere fenti példája ellen lehet vetni, hogy amikor a tudományos kutatás során újabb
felfedezéseket teszünk, s így kiegészítjük a régebbi felfedezéseket (például újabb ki-
kötések hozzáadásával), akkor nem a kevésbé artikulált törvény univerzalitását kér-
dőjelezzük meg, csak egzakt formára hozunk egy eddig is ismert összefüggést.

John Earman és John Roberts (1999) a Giere által képviselt extrém álláspont-
tal szemben a ceteris paribus törvények olyan értelmezését adja, mely a leginkább
megfelel a különböző metafizikai elméletek képviselői által elfogadott konszenzusos
nézetnek. Eszerint csak a fundamentális fizika törvényei lehetnek valódi természe-
ti törvények. Hangsúlyozzák, hogy bár a kikötések problémája Carl Hempel (1988)
elemzéséből indul ki, sőt maga a kikötés [proviso] kifejezés is tőle származik, az
elméletből a szabatos természeti törvényekkel szembeni szkeptikus konklúzió nem
következik. Maga Hempel (1988) pusztán annyit állít, hogy minden esetben kiegé-
szítő hipotézisekre van szükségünk ahhoz, hogy az elméleti fizika FE terminológi-
ájában megfogalmazott elvekből/törvényekből a kísérleti fizika FK terminusaiban
megfogalmazható tapasztalati állításokat vezethessünk le. Ezek a kiegészítő hipoté-
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zisek (kikötések) nem fogalmazhatók meg FK terminusokban. Ebből egyfelől nem
következik, hogy az ilyen kikötések száma végtelen lenne, másfelől pedig maga a
megfogalmazás is azt sugallja, hogy a kikötésekre a FK terminológia segítségével
megfogalmazható kísérleti fizika (és általánosabban a speciális tudományok) törvé-
nyei kapcsán hivatkozunk. Earman és Roberts (1999) szerint ugyan igaz, hogy a
speciális tudományok és a kísérleti fizika sem alkalmas arra, hogy I. kritériumnak
megfelelő törvényeket tárjon fel, azok törvényei ugyanis nem fejezhetők ki anélkül,
hogy implicit kikötésekkel élnénk, a fundamentális fizikai törvények univerzálisan
igazak. Az Earman és Roberts (1999) megközelítéséből következő distinkció a a ter-
mészeti törvények és a (speciális) tudományos törvények között azt eredményezi,
hogy egyes tudományterületek törvényei nem lesznek természeti törvények. Ilyenek
például a következők:

Gossen I. törvénye (közgazdaságtan) Az egymást követő pótlólagos jószágegysé-
gek elfogyasztásakor a teljes haszon egyre kisebb mértékben nő.

Yerkes-Dodson törvény (pszichológia) A drive állapot és a teljesítmény haté-
konysága közötti összefüggést ábrázoló görbe fordított U alakú

Dollo törvénye (evolúcióbiológia) Egy szervezet nem képes – még részben sem –
visszatérni az ősei által képviselt formákhoz/tulajdonságokhoz.

Faraday I. elektrolízis-törvénye (kémia) Az elektrolízis során az elektródokon
képződő anyag m tömege arányos az áthaladó elektromos töltésmennyiséggel,
Q-val.

Állandó tömegviszonyok törvénye (molekuláris fizika) A vegyületekben az al-
kotórészek (elemek) tömegaránya szigorúan állandó és jellemző az adott ve-
gyületre.

az alábbiak viszont univerzĺisan igaz természeti törvények:

Stefan–Boltzmann-törvény (atomhéjfizika) Az abszolút fekete test összemisszió-
képessége a test termodinamikai hőmérsékletének negyedik hatványával ará-
nyos: Mc(T ) = σT 4, ahol σ = 5,67 · 10−8W/(m2 · K4) a Stefan–Boltzmann-
állandó.

Bomlási törvény (részecskefizika) Az atommagok véletlenszerűen, egymástól füg-
getlenül bomlanak el. Ha λ egyetlen atommag időegységre eső bomlási való-
színűsége, N pedig a t, t+ ∆t időintervallumban a még el nem bomlott magok
száma, akkor a ∆N csökkenés: ∆N = λN∆t.

120



3. Ontológiai minimalizmus

Earman és Roberts (1999) alapján tudományos törvényeink közül csak kevés ren-
delkezik az I. kritérium által megkövetelt univerzalitással. Tudományos törvényen
egy adott kutatási terület (∀x)((Fx&(a&b . . . )) ⊃ Gx) formában felírható, ceteris
paribus érvényes általánosítását értve azt kapjuk, hogy a tudományos törvény és a
természeti törvény kifejezések nem feltétlenül koextenzívek. Lehetséges, hogy egyet-
len természeti törvényt sem ismerünk, de a tudományos elméleteink tartalmaznak
olyan szabályszerűségeket, melyekre hivatkozva magyarázunk és jelenségeket jelzünk
előre. Gossen I. törvénye pédául ilyen tudományos törvény, ami Earman és Roberts
(1999) alapján nem tekinthető valódi természeti törvénynek. Ezzel szemben, a speci-
ális tudományok autonómiáját hangsúlyozó álláspont szerint nem csak a fundamen-
tális kutatások célja a természeti törvények feltárása, hanem minden tudományos
diszciplína művelője ezek feltárásában érdekelt. Lange (2000) amellett érvel, hogy az
I. kritérium elhagyásával a tudományos gyakorlat jobban magyarázható, mivel egy,
az univerzalitás kritériumot elhagyó elmélet a speciális tudományok törvényeiről is
képes számot adni.

II. A törvények szükségszerűsége

A természeti törvények szükségszerűsége mellett érvelő filozófusok a szükség-
szerűség egy speciális fogalmára hivatkoznak. A törvényeket szükségszerűnek tartó
nézetek eltérhetnek abban, hogy ezt a speciális szükségszerűséget hogyan definiál-
ják. Első körben annyit mondhatunk erről a szükségszerűségról, hogy különbözik a
logikai szükségszerűségtől, amelyet a következőképp definiálhatunk:

Def3.1 δ logikailag szükségszerű S rendszeren belül (�δ)
def
= δ S egy axiómája, vagy

ha δ levezethető S axiómáiból az S-ben érvényes szabályok segítségével.

Például a klasszikus kijelentéslogika alapján ¬¬p ` p szükségszerűen igaz.
A természeti törvények szükségszerűségét ezen túlmenően megkülönböztetem a

fizikai szükségszerűségtől. Fizikai szükségszerűségen a következőt értem:

Def3.2 δ fizikailag szükségszerű (�F δ)
def
= δ következik a fizikai törvények Tfiz hal-

mazából.

Például a fizika törvényeit figyelembe véve szükségszerű, hogy az atomban nem le-
het két vagy több olyan elektron, melynek mind a négy kvantumszáma megegyezik
(Pauli-elv). Egyes megfogalmazásokban a szükségszerűség ezen fajtája nomologikus
szükségszerűségként szerepel. Earman és Roberts például e nomologikusan lehetsé-
ges mérési folyamat fogalmára támaszkodik a humeiánus bázis meghatározásakor.
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Egy F tény w lehetséges világban a humeiánus bázishoz tartozik ak-
kor és csak akkor, ha létezik egy olyan P téridőben véges megfigyelési,
vagy mérési folyamat, ami nomologikusan lehetséges w-ben.(Earman és
Roberts, 2005a, 17)

A nomologikus lehetőség fogalmát ugyanitt, egy lábjegyzetben pontosítják:

Ahhoz, hogy P nomologikusan lehetséges legyen w [lehetséges világban]
elegendő, ha az a propozíció, mely szerint valaki végrehajtja P -t össze-
egyeztethető w természeti törvényeivel. (Earman és Roberts, 2005a, 17)

Az így definiált fizikai/nomologikus szükségszerűség nyilvánvalóan nem alkalmas
arra, hogy egy redukcionista metafizikai elmélet során hivatkozzunk rá, hiszen a
definíció az említett elméletek által magyarázni kívánt törvényekre hivatkozik.

Az is világos, hogy a természeti törvényeket szükségszerűnek tartó filozófusok a
tudásunktól független szükségszerűségre hivatkoznak (lásd V.). A jelenlegi tudásunk
függvényében meghatározható szükségszerűségre az alábbi definíció szerinti episzte-
mikus szükségszerűségként hivatkozok.

Def3.3 δ episztemikusan szükségszerű (�Eδ)
def
= δ igaz minden olyan szcenárióban,

mely konzisztens mindazzal, amit tudunk.

Például az alapján, amit tudunk a gazdaság működéséről, Hollandia kilépése az
eurózónából szükségszerűen negatív hatással lenne az euró/dollár árfolyamra.

Nyilvánvaló, hogy a természeti törvények szükségszerűek Def3.2 és Def3.3 érte-
lemben, és nem azok Def3.1 értelemben. A természeti törvények kitüntetett ontoló-
giai státuszáról szóló diskurzus keretein belül azonban nem ezek a meghatározások
érdekesek. Szükségünk van tehát egy olyan definícióra, mely alapján értékelhetjük
a II. kritériumot. A lehetséges világok terminológiája segítségével a következőképp
összegezhetjük a törvények szükségszerűségével kapcsolatban hagyományosan elfog-
lalható metafizikai álláspontokat: A diszpozicionalista elmélet alapján a törvények
metafizikai értelemben szükségszerűek. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan lehetséges vi-
lág, amelyben a természeti törvények különböznének az aktuális világ törvényeitől.
A következőkben, ha másként nem jelzem, a metafizikai szükségszerűség következő
definícióját használom:

Def3.4 δ metafizikai értelemben szükségszerű (�Mδ)
def
= δ igaz minden lehetséges

világban.

122



3. Ontológiai minimalizmus

Az ADT elmélet képviselői ezzel szemben azon az állásponton vannak, hogy ugyan
vannak olyan lehetséges világok, ahol nem az aktuális törvények érvényesek, de az
aktuális világban fennáll az N(F,G) reláció, mely szavatolja a p : (∀x)(Fx ⊃ Gx)

formában kifejezhető törvények szükségszerűségét. Az ADT elmélet törvényei te-
hát sem logikailag, sem metafizikailag nem szükségszerűek, ám nem is kontingensek,
mint a humeiánus elmélet általánosításai. Van olyan lehetséges világ, melyben az N
szükségszerűsítő reláció nem áll fenn, következésképp p sem törvény, ugyanakkor a
törvények többek eseteik összességénél, amennyiben az aktuális világban szükség-
szerűek.Az ADT elmélet alapján azok az általánosítások, melyek valódi természeti
törvényt fejeznek ki, a valóság egy objektív jellegzetességét, adott univerzálék közötti
viszonyt fejeznek ki. Tegyük fel, hogy az A és B tulajdonságok között megfigyelhető
korreláció törvény. Ennek legjobb magyarázata az ADT elmélet alapján az, hogy
az A és B univerzálék N(A,B) relációban állnak egymással és ebből a relációból
következik a megfigyelhető korreláció:

N(A,B)⇒ (∀x)(Ax ⊃ Bx) (3.4)

A nomikus szükségszerűség pedig 3.4 következménye:

N(A,B)⇒ (∀x)(Ax ⊃ Bx)⇒ �N(∀x)(Ax ⊃ Bx). (3.5)

A szükségszerűség ezen fajtájára a továbbiakban nomikus szükségszerűségként hi-
vatkozom. A nomikus szükségszerűség definíciója a következő:

Def3.5 δ nomikusan szükségszerű (�Nδ)
def
= δ igaz minden olyan lehetséges világban,

melyben fennáll N szükségszerűsítő reláció: N� δ

A nomikus szükségszerűség esetén a fogalom olyan, csak a metafizikai diskurzusban
előforduló használatával van dolgunk, melyet nyilvánvaló módon nem lehet egyér-
telmű példákkal szemléltetni. A humeiánus nézet azon a feltételezésen alapul, hogy
a természeti törvények kontingensek. Van olyan lehetséges világ, ahol más természe-
ti törvények érvényesek, magyarázatban és előrejelzésben betöltött szerepüket pe-
dig nem kitüntetett ontológiai státuszuk, vagy nomikus szükségszerűségük, hanem
az alapozza meg, hogy a magyarázóerő és az egyszerűség egyensúlyát megteremtő
legjobb elmélet tételei/axiómái. Röviden: a humeiánusok szerint a törvények csak
Def3.2 és Def3.3 értelemben lehetnek szükségszerűek.
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III. Törvények és előrejelzés

Ez a kritérium első látásra nem tűnik problematikusnak. Fontos azonban meg-
jegyezni, hogy az univerzalitáshoz hasonlóan a III.-ban kifejezett tulajdonság sem
csak a törvények sajátja. A véletlenszerű általánosítások is szolgálhatnak alapul
megbízható előrejelzésekhez. Ezt könnyen beláthatjuk, ha a korábban már említett,
az Észak-amerikai indiánok vércsoportjáról szóló példát vizsgáljuk. Habár tudjuk,
hogy az általánosítás véletlenszerű, ez nem teszi lehetetlenné, hogy pontos előrejel-
zéseket tegyünk.26 A III. tehát szükséges de nem elégséges feltétele annak, hogy egy
kijelentés természeti törvény legyen.

IV. Törvények és kontrafaktuális kijelentések

Az eddigiek során tárgyalt kritériumoknál törvények és a kontrafaktuális kije-
lentések viszonyára vonatkozó IV. sokkal jobban megragadja a törvények és a vé-
letlenszerű általánosítások közötti különbséget. A legszembetűnőbb különbség, hogy
előbbiek kontrafaktuális kijelentéseket támasztanak alá, míg a véletlenszerű általá-
nosításokra ez nem áll. Egy lehetséges elenvetés szerint vannak olyan véletlenszerű
általánosítások, melyek szintén rendelkeznek ezzel a kontrafaktuális kijelntésekkel
szembeni stabilitással. Ha például egy üvegben arzén van, a „Minden ember, aki az
üvegből iszik, meghal” általánosítás – noha véletlenszerű – alátámasztja a „Ha innék
az üvegből, meghalnék” kontrafaktuális kijelentést.(vö. Lange, 2000, 46-47) A pél-
da ugyanakkor félrevezető, hiszen könnyen belátható, hogy nem az abban szereplő
véletlenszerű általánosítás felelős a kontrafaktuális kijelentés igazságáért, hanem az
arzénra vonatkozó (természeti) törvény.

A törvények IV. kritériumban kifejezett jellemző vonása megragadható a követ-
kezőkben: A véletlenszerű általánosítások és a törvények nem viselkednek azonos
módon a kontrafaktuális feltevésekkel szemben. Vegyük a korábban már említett két
általánosítást: (1) Nem létezik egyetlen olyan aranygömb sem, amelynek átmérő-
je meghaladná az egy mérföldet. és (2) Nem létezik egyetlen olyan urángömb sem,
amelynek átmérője meghaladná az egy mérföldet.(1) igaz marad egyes kontrafak-
tuális feltevések mellett, ám könnyen találhatunk olyan lehetséges szituációt, mely
konzisztens az ismert természeti törvényekkel, ugyanakkor hamissá teszi (1) kije-

26Az előrejelzésben és magyarázatban betöltött szerepet a metafizikai elméletek általában a
törvények szükségszerűségével magyarázzák. A példa tehát annak alátámasztására is szol-
gálhat, hogy az episztemikus szükségszerűség elegendő a tudományos magyarázatban és
előrejelzésben betöltött szerep magyarázatára.
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lentésünket. Ugyanez az urángömbökre vonatkozó (2) általánosításra nem igaz: (2)
csak olyan kontrafaktuális feltevések mellett lesz hamis, melyek ellentmondásban
vannak valamely törvénnyel (jelen esetben a bomlási törvénnyel). A törvények és
a véletlenszerű általánosítások közötti különbség tehát abban áll, hogy a törvények
rendelkeznek a kontrafaktuális feltevésekkel szembeni stabilitással, míg a véletlen-
szerű általánosításokra ez nem igaz. Lange (2000, 47) alapján a a kontrafaktuális
feltevésekkel szembeni stabilitást a következőképp definiálhatjuk:

Def3.6 p minden olyan x kontrafaktuális feltevés mellett igaz marad [preserved],
mely logikailag konzisztens a törvények λ halmazával:
Con(λ, x).

Ahogy azt Lange is megjegyzi, önmagában Def3.6 nem zárja ki olyan x,Con(λ, x)

feltételek létezését, melyek a λ halmaz elemeinek igazságával konzisztensek, de azok
törvény státuszával nem. Jelölje Con(Γ, x) most is az „x konzisztens Γ összes elemé-
vel” relációt, λ pedig az aktuális világ törvényeinek halmazát, ahol p ∈ λ természeti
törvény (�p) w@ aktuális világban. Ekkor lesz olyan wi lehetséges világ, melyben
igaz lesz

(∃x)[Con(λ, x)&¬Con(�p, x)]. (3.6)

Ha például x : „véletlen, hogy tömeggel rendelkező dolog nem haladhat 3× 108 m/s-
mal” (¬�p), akkor x konzisztens ugyan w@ törvényeinek igazságával (Con(λ, x)), de
nem konzisztens azzal a ténnyel, hogy a tömeggel rendelkező testek határsebességére
vonatkozó kijelentés természeti törvényt fejez ki (¬Con(�p, x)).

Hasonló a helyzet a véletlenszerű általánosítások státuszára vonatkozó kontrafak-
tuális kijelentésekkel is. Ha megengedjük az olyan kontrafaktuális előtagokat, mint a
„ha q véletlenszerű általánosítás törvény lenne”, akkor a fentihez hasonló helyzet áll
elő. Lange példaként a hőtágulási törvényt említi : Képzeljünk el egy pontosan egy
mérföld átmérőjű aranygömböt, amit melegíteni kezdünk. Ha törvény lenne, hogy
az aranygömbök átmérője nem lehet nagyobb, mint egy mérföld, akkor a hőtágulási
törvénynek sérülnie kellene.

A probléma kiküszöbölésére tett javaslat az aktuális tudományos gyakorlatra
hivatkozik. Az olyan kontrafaktuális előtagok ugyanis, melyek a törvények „törvény-
voltával” nem konzisztensek, irrelevánsak. Lange példája a következő:

Tegyük fel például, hogy sürgősségi osztály orvosai arról beszélgetnek,
hogy vajon a gépjármű-balesetben imént elhunyt páciens különböző kon-
trafaktuális körülmények fennállása esetén, ha például sérülései közül
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csak némelyiket szenvedte volna el, ha használta volna a biztonsági övet,
vagy ha a mentők hamarabb a baleset helyszínére értek volna, túlél-
hette volna a balesetet. Ebben a kontextusban az olyan kontrafaktuális
előtagok, mint a „Ha az emberi evolúció másként zajlott volna, és létfon-
tosságú szerveink máshol helyezkednének el” vagy „Ha az emberi aorta
acélból lenne” irrelevánsak. (Lange, 2009, 14)

Def3.6-t a fentiekkel összhangban a kontrafaktuálisokkal szembeni stabilitás kö-
vetkező definícióját a következőképp adhatjuk meg:

Def3.7 p minden olyan releváns, szub-nomikus kontrafaktuális feltevés mellett igaz
marad, mely logikailag konzisztens a törvények λ halmazával (Con(λ, x)).

A releváns feltevések körét nyilvánvalóan az adott kontextus fogja meghatározni,
ebből adódóan tudományterületektől függően más-más lehetséges szituációk lesznek
relevánsak az adott törvények stabilitásának tesztelésekor. Például a fizikailag le-
hetséges feltevések közül csak azokat kell figyelembe vennünk egy a földi evolúcióra
vonatkozó törvény vizsgálatakor, melyek nem csak a fizika törvényeivel, de az aktu-
ális feltételek egy részével is összeegyeztethetők. Ha a föld tömege nagyobb lenne az
aktuálisnál, valószínűleg másként alakult volna a földi élet, s így az evolúcióbiológi-
ai összefüggések is mások lennének. Ez azonban a földi élet tanulmányozása során
felfedezett összefüggések vizsgálatakor nem releváns.

V. Elmefüggetlen törvények

A törvények elme- és elméletfüggetlensége (V.) szintén széles körben elfogadott
kritériumnak számít. Mellette szól az az intuíciónk is, hogy lehetségesek olyan ter-
mészeti törvények, melyek nem csak aktuálisan ismeretlenek, de a jövőben sem fe-
dezhetjük fel őket. Ennek kapcsán van Fraassen a következőket írja:

Az, hogy valami törvény-e vagy sem, teljességgel független tudásunktól,
hiteinktől, véleményünktől, érdeklődésünktől, illetve más episztemológi-
ai, vagy pragmatikus faktortól. (van Fraassen, 1989, 36)

Ebből következik, hogy létezhetnek olyan (objektív) természeti törvények, melyek-
nek nem (talán elvileg sem) feleltethető meg tudományos törvény. Ez a feltevés
egyfelől rávilágít a természeti törvények és a tudományos törvények közötti – je-
len vizsgálódás szempontjából központi jelentőségű – különbségre, másfelől pedig
azt implikálja, hogy a természeti törvényeket nem azonosíthatjuk minden további
megfontolás nélkül az aktuális tudományos törvényekkel.
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Az elme- és elméletfüggetlen törvények kapcsán érdemes megemlíteni, hogy kétfé-
le értelemben beszélhetünk a törvények objektivitásáról. A törvények létezése elme-
és elméletfüggő abban az értelemben, hogy felfedezésük előfeltételez tudományos
elméleteket, melyek nélkül nem ismerhetnénk ezeket az összefüggéseket. A tudomá-
nyos törvények halmaza a történelem során folyamatosan bővült. A huszadik század
első felére egy sor új fundamentális törvényt ismertünk fel. Ezen törvények jó ré-
szének feltárásához szükség volt egy új, a klasszikus fizikától eltérő előfeltevésekkel
operáló elméletre, mely nélkül megfogalmazásuk is lehetetlen lett volna. Még szem-
betűnőbb az újabb elméletek által helyesbített, vagy cáfolt tudományos hipotézisek
esete. A huszadik század első felében a newtoni mechanika törvényeiről bizonyoso-
dott be, hogy csak megszorításokkal érvényesek. Ez azonban nem vonja maga után
a klasszikus mechanikával való teljes szakítást. A mechanika törvényei a makrosz-
kopikus események nagy részére alkalmazhatók, így azok továbbra is a fizikai testek
viselkedésével kapcsolatos tudásunk fontos részét képezik. A tudomány által felfede-
zett törvények objektivitása előfeltétele az előrejelzés és a magyarázat sikerének, így
arról a minimális feltevésről, mely szerint a törvények az objektív valóság valamely
aspektusát ragadják meg. A tudományos gyakorlattal összhangban lévő elemzés nem
mondhat le az ebben a második értelemben vett objektivitás-kritériumról.

Mint láttuk, a természeti törvényekkel kapcsolatos ontológiai elkötelezettségek
nagyban befolyásolják, a törvényekkel szemben támasztott kritériumok értelmezé-
sét. Az erős metafizikiai előfeltevések melletti érvelés központi gondolata az, hogy
ezen elkötelezettségeink nélkül nem lehetséges a törvényekkel kapcsolatos intuitív
elképzeléseinket magyarázni. Hasonló módon érvelnek a humeiánus megoldás ellen
a törvények kitüntetett ontológiai státuszát feltételező nézetek képviselői is. (vö.
2.4. szakasz) A következőkben az intuíció metafizikai vitákban betöltött szerepét és
annak megbízhatóságát, meggyőző erejét vizsgálom.

3.1.2. Az intuíciók szerepe a metafizikai vitákban

A kortárs analitikus filozófiában sokáig bevett nézetnek számított, hogy az intu-
íciók szerepe hasonló a tapasztalat tudományos gyakorlatban betöltött szerepéhez.
Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy a tudományos kutatás metafizikai megfelelő-
je a gondolatkísérletek kiértékelése. (vö. Forrai Gábor, 2001) Ezt az alapállást azon-
ban egyre több filozófus tartja elhibázottnak. Timothy Williamson (2004) például az
intuitív meggyőződésekre támaszkodó érvekkel kapcsolatos szkeptikus álláspontját
a következő megjegyzésben foglalja össze:
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Amikor a kortárs filozófusok kifogynak érveikből, intuíciókra hivatkoz-
nak. (Williamson, 2004)

Kétségtelen, hogy a filozófiai viták során sűrűn találkozunk olyan érvekkel, me-
lyek (általában közelebbről meg nem határozott) intuícióinkra hivatkoznak. A fi-
zikai lehetőségekkel kapcsolatos, modális intuícióinkat a legkülönbözőbb filozófiai
problémák tárgyalásakor mozgósíthatjuk. A szabad akarat és a determinizmus kér-
déskörével kapcsolatban, vagy az elmefilozófiai álláspontok ütköztetésekor is főként
ilyen érvekkel találkozhatunk. Az abortusszal kapcsolatos etikai vitákban sokat idé-
zett hegedűművész-gondolatkísérletben (és annak értelmezésében) morális intuíció-
ink játszanak szerepet. (vö. Thomson, 1971)

A kísérleti filozófia néven ismert program követői egy sor, a filozófiai irodalom-
ban sűrűn hivatkozott intuitív meggyőződésről mutatták ki, hogy azok személyes
kompetenciáktól és kulturális háttértől függően változhatnak. Az intuíciók megbíz-
hatósága elleni érvek között szerepel, hogy különböző személyek egymással ellentétes
intuíciókkal rendelkezhetnek, valamint hogy intuitív meggyőződéseink empirikusan
tévesnek bizonyulhatnak. Ez utóbbi ellenvetéssel szemben gyakran érvelnek úgy az
intuíció szerepét hangsúlyozó filozófusok, hogy a példaként felhozott pre-teoretikus
meggyőződések nem valódi filozófiai intuíciók, így a szakasz első részében ennek az
ellenérvnek a kibontására teszek kísérletet, illetve bemutatom, hogy hogyan tehe-
tünk különbséget az ún. filozófiai és a „nyers” intuíció között.

Miután a filozófiai intuíció fogalmát tisztáztam, azt a kérdést fogom vizsgálni,
hogy beszélhetünk-e, és ha igen, milyen esetekben beszélhetünk az intuitív érvelés
legitim használatáról, illetve hogyan kerülhetjük el az intuíciókra hivatkozó filozófiai
érvekkel való visszaélést. Az intuitív érveléssel való visszaélés példájaként vizsgálom
a 2.4 szakaszban tárgyalt érvet, mely szerint a humeiánus elmélet azért nem lehet
kielégítő magyarázata a természeti törvényeknek, mert az ellentmond a törvényekkel
kapcsolatos intuícióinknak.

Az intuíciók filozófiai vitákban játszott szerepe kapcsán két kérdés merül fel. Az
első kérdés, hogy mit nevezhetünk (filozófiai) intuíciónak. Másképpen: vannak-e spe-
ciálisan filozófiai/metafizikai intuíciók, melyeket elkülöníthetünk egyéb, a hétköznapi
életben, esetleg a tudományos gyakorlat során használt intuitív meggyőződésektől?
A második kérdés így hangzik: Megbízhatóak-e filozófiai intuícióink?

Az intuíciók megbízhatatlansága melletti megfontolások hagyományosan az in-
tuíciók változékonyságából és/vagy kulturális meghatározottságából indulnak ki. A
heliocentrikus világkép elfogadottá válása előtt a filozófusok bizalommal hivatkoz-
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hattak arra a kortársak által osztott intuitív meggyőződésre, hogy a nap kering a
föld körül, Descartes dualizmust támogató anatómiájának téves volta csak a mai
tudományos ismeretek alapján nyilvánvaló. Mint azt alább példákkal is illusztrálom,
kísérleti úton bizonyítható, hogy okunk van feltételezni : egyes intuícióink nem, vagy
nem teljes mértékben megbízhatók.

Természetesen önmagában annak kimutatása, hogy az intuíciók egyes esetekben
(netán a legtöbb esetben) megbízhatatlannak bizonyulnak, még nem szolgáltat konk-
luzív érvet az intuíciókat névértéken vevő metafizika ellen. A valóságra vonatkozó
nyers intuitív meggyőződéseink megbízhatatlanságának egyértelmű példái után ezért
azt vizsgálom, hogy vajon a filozófiai (közelebbről a metafizikai) vitákban alkalma-
zott (jól reflektált) intuitív megfontolások, és különösen a governista gondolatkísérle-
tek megalkotásakor hivatkozott kormányzás-intuíció megbízhatóbbnak tekinthető-e,
mint a valósággal kapcsolatos (egyes esetekben tévesnek bizonyuló) common sense
intuícióink.

Mindenek előtt arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy mit nevezhetünk in-
tuitív meggyőződésnek általában. David G. Myers (2002) Intuition:Its Powers and
Perils című könyvében a kognitív pszichológia intuíciókkal kapcsolatos kísérleteit
és eredményeit mutatja be. Rögtön a bevezető első oldalán a következő definícióval
találkozunk:

Def3.8 Intuíció: A közvetlen tudásra, azonnali – tudatos megfigyelést, vagy gon-
dolkodást nélkülöző – belátásra való képesség.

Myers intuíció-fogalma jóval tágabb a filozófiai irodalomban használtnál. Példái
között szerepel a morális és a modális intuitív meggyőződéseken túl a gyermekko-
ri intuitív nyelvtanulás, az erős érzelmi reakciók (mint amilyen a harag) azonnali
felismerése, melynek evolúciós okait is megemlíti (adaptív tulajdonság, mely ere-
detileg a túléléshez volt nélkülözhetetlen). Ezek az intuícióink segítenek eligazodni
a mindennapjainkban, fontos szerepet játszanak ugyanis egyes automatikussá vált
rutinfeladatok elvégzésében. Mivel az itt tárgyalt probléma szempontjából a társa-
dalmi intuíciók, vagy az intuitív tanulás képessége nem különösebben releváns, a
továbbiakban a valóságra vonatkozó intuitív meggyőződéseink vizsgálatára szorítko-
zom.

Intuitív elképzeléseink a történelem folyamán több esetben bizonyultak már té-
vesnek. Arisztotelész például úgy gondolta, hogy a nehezebb testek alátámasztás
hiányában gyorsabban haladnak a föld középpontja felé, mint a könnyebbek. Mint
azt általános iskolai tanulmányaink alapján tudjuk, Arisztotelész tévedett. E téve-
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dés mögötti intuíció azonban olyan erős, hogy ezt a triviális fizikai tényt hajlamosak
vagyunk elfelejteni. Egy Myers (2002, 107) által idézett kísérletben a válaszadók
jelentős hányada Arisztotelésznek adott volna igazat.

Az alábbi – szintén Myerstől kölcsönvett – intuícióink tesztelésére alkalmas kér-
dések megvilágítják a valóságra vonatkozó intuitív meggyőződések fallibilitását:

a) A furugyi házaspár, Sándor és Irma rokonaikhoz utaznak Rásonysápberencsre.
Odafelé 60 km/h átlagsebességgel haladnak, visszafelé azonban a nagy forgalom
miatt csak 30 km/h az átlagsebességük. Mennyi az átlagsebességük a teljes (oda-
vissza) út során?

b) Bertalan vesz egy banántartó dobozt 5000 Ft-ért, majd eladja Ödönnek 6000 Ft-
os áron. Később megveszi Ödöntől ugyanezt a dobozt 7000 Ft-ért, de rövidesen
új üzletet köt Ödönnel, ezúttal 8000 Ft-ot kér a banántartóért. Mennyit keres
Bertalan az üzleten?

c) Egy kisváros lakosságának 1%-a szenved egy olyan betegségben, mely 90%-os
valószínűséggel diagnosztizálható. A teljes lakosságot kivizsgálják és Tódor ered-
ménye pozitív. Mennyi a valószínűsége annak, hogy Tódor valóban beteg?

A helyes, ám sokak számára intuícióellenes válaszok a következők:

a∗) Sándor és Irma autójának átlagsebessége a teljes út során 40 km/h. Ha a
Furugy-Rásonysápberencs távolság 60 km lenne, akkor az odaút 1, mígy a
visszaút 2 órát venne igénybe. Így a házaspár 120 kilométert tenne meg 3 óra
alatt:

120 km

3 h
= 40 km/h

b∗) Bertalan nyeresége 2000 Ft. Myers (2002, 108) megjegyzi, hogy német banki
alkalmazottak közül is sokan gondolták, hogy a helyes válasz 1000 Ft, azonban
a következő számítás egyértelművé teszi, hogy ez tévedés:

vételár eladási ár

1. üzlet 5000 Ft 6000 Ft
2. üzlet 7000 Ft 8000 Ft
Összesen 12000 Ft 14000 Ft

Érdemes megjegyezni, hogy intuícióink már akkor is jelentősen változnak, ha a
második üzlet tárgya nem ugyanaz, mint az elsőé. Ha például a második üzlet
során vérnarancs facsarására kifejlesztett speciális citrusprés cserélne gazdát,
valószínűleg kevesebben gondolnák, hogy Bertalan 1000 Ft-al lesz gazdagabb.
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c∗) Annak a valószínűsége, hogy Tódor nem beteg: 92%. tegyük fel, hogy 1000 fő
a kisváros lakossága. Ekkor 10 ember (1%) beteg, tehát a 90%-ban megbízha-
tó teszt alapján 9 emberről helyes diagnózist lehet felállítani.A maradék 990
ember esetében a 10%-os hiba eredményeként 99 ember esetén hamis a pozi-
tív diagnózis. Így a 108 (9+99) pozitív diagnózis megközelítőleg 92%-a hibás.
A praktizáló orvosok nagy része nem látja be ezt az összefüggést. (vö. Myers,
2002, 108)

Az intuíciók megbízhatatlanságának egy híressé vált példája a Monty Hall-fel-
advány. Az elnevezés egy amerikai vetélkedő, a Let’s Make a Deal műsorvezetőjére
utal. A játékban három ajtó közül választhat a versenyző, egy ajtó mögött autó
van, a másik kettő mögött pedig egy-egy kecske. Tegyük fel, hogy a játékos az 1.
ajtót választja, a játékvezető – aki tudja, hogy melyik ajtó mögött mi van – kinyitja
a 3. ajtót, és megtudjuk, hogy ott egy kecske van. Erre a játékvezető felajánlja
a lehetőséget, hogy a játékos megváltoztassa eredeti döntését. A kérdés az, hogy
érdemes-e a játékosnak a 2. ajtót választania.

A „józan ész” logikája (Myers terminológiájában az intuitív meggyőződés) azt
diktálná, hogy nem számít, változtat-e a játékos, vagy sem. Mivel két ajtó maradt
zárva, és az egyik mögött autó, a másik mögött kecske van, így 50% az esélye annak,
hogy a játékos nyer, vagy veszít, függetlenül attól, változtat-e eredeti döntésén. Ezzel
szemben a helyes válasz az, hogy a játékosnak nagyobb esélye van megnyerni az
autót, ha megváltoztatja eredeti döntését. A probléma megoldását először Marilyn
vos Savant publikálta a Parade magazin Ask Marilyn című rovatában.27 A Monty
Hall-probléma megoldása során a következő feltevésekkel élünk:

1. A játékvezető csak olyan ajtót nyit ki, amely mögött nincs autó

2. Azt az ajtót, melyet a játékos választott, a játékvezető nem nyithatja ki

3. Minden esetben van lehetőség a változtatásra az első ajtó kinyitása után

Az első ajtó választása mellett lehetséges kimenteket a 3.1 táblázat tartalmazza.
A probléma megoldható a feltételes valószínűségek segítségével is. Jelölje A azt az
eseményt, hogy az autó az első ajtó mögött van. B-vel jelöljük azt az eseményt,
hogy a nyeremény a második, míg C-vel, hogy a harmadik ajtó mögött található. A

27 ehhez lásd: http://www.marilynvossavant.com/articles/gameshow.html
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3.1. táblázat. Monty Hall-scenáriók

1. ajtó autó kecske kecske

2. ajtó kecske autó kecske

3. ajtó kecske kecske autó

kinyitott ajtó 2 vagy 3 3 2

Játékos vált kecske autó autó

Játékos nem vát autó kecske kecske

kezdeti valószínűségek a következőképp alakulnak:

p(A) =
1

3

p(B) =
1

3

p(C) =
1

3

(3.7)

Azt az eseményt, hogy a játékvezető a második ajtót választja, jelöljük D-vel. A
fenti 1. feltevésből következik, hogy:

p(D|A) =
1

2
, (3.8)

mivel a játékvezető az első ajtót nem választhatja, de a másik két ajtó között vé-
letlenszerűen dönthet. A 2. feltevés alapján pedig azt is tudjuk, hogy a játékvezető
nem választ olyan ajtót, ami mögött autó van:

p(D|B) = 0. (3.9)

Amennyiben az autó a harmadik ajtó mögött van, és a játékos az első ajtót válasz-
totta, a játékvezető 1. és 2. alapján csak a második ajtót nyithatja ki :

p(D|C) = 1. (3.10)

Az A, B és C események feltételes valószínűsége D mellett a következőképp alakul:

p(A|D) =
p(D|A)p(A)

p(D|A)p(A) + p(D|B)p(B) + p(D|C)p(C)
(3.11)

=

1

2
· 1

3
1

2
· 1

3
+ 0 · 1

3
+ 1 · 1

3

=
1

3
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p(B|D) =
p(D|B)p(B)

p(D|A)p(A) + p(D|B)p(B) + p(D|C)p(C)
(3.12)

=
0 · 1

3
1

2
· 1

3
+ 0 · 1

3
+ 1 · 1

3

= 0

p(C|D) =
p(D|C)p(C)

p(D|A)p(A) + p(D|B)p(B) + p(D|C)p(C)
(3.13)

=
1 · 1

3
1

2
· 1

3
+ 0 · 1

3
+ 1 · 1

3

=
2

3

Nyilvánvaló tehát, hogy ellentétben intuitív meggyőződéseinkkel, a játékos nye-
rési esélye nagyobb, ha megváltoztatja eredeti döntését.

A fenti példák alapot adhatnak arra, hogy egyes intuíciók megbízhatóságában
kételkedjünk. A kérdés az, hogy vajon azok az intuitív meggyőződések, melyekre a
filozófiai elméletek képviselői hivatkoznak, hasonlóan megbízhatatlanok-e. Az intu-
íciókra hivatkozó filozófia védelmében azt szokás felhozni, hogy filozófiai intuíción
nem a fenti példákban szereplő reflektálatlan azonnali belátásként értett nyers in-
tuíciót kell értenünk, hanem egy adott (valós, vagy fikcionális) esetre vonatkozó, fo-
galmaink használatából következő reflektált ítéletet. A továbbiakban ezért filozófiai
intuíciókként hivatkozok a metafizikai elméletek kiindulópontjául szolgáló meggyő-
ződésekre és amellett érvelek, hogy az ilyen intuíciókra hivatkozó érvelési stratégia
lehetőségei is meglehetősen korlátozottak.

A szakasz elején Myers definíciójával vezettem be az intuíció fogalmát. A filozófiai
intuíciók védelmezői azonban amellett érvelnek, hogy azok többek a nyers intuíci-
óknál. A filozófiai intuíciók ezek szerint olyan reflektált ítéletek, melyek meggyőző
erejüket nem a közvetlen belátásból nyerik. A filozófiai intuíciót a kognitív pszi-
chológia nyers intuíció-fogalmától megkülönböztetendő, és a hagyományos filozófiai
használatból kiindulva a következőképp definiálhatjuk:

Def3.9 Filozófiai intuíció: Olyan, fiktív, vagy valóságos esetre vonatkozó filozófiai
reflexió által kidolgozott ítélet, mely új ismerethez vezet és tapasztalati úton
nem igazolható.

A filozófiai intuíciókkal kapcsolatos legfontosabb feltevések tehát a következők:

(a) A filozófiai intuíciók függetlenek a tapasztalattól. Nem igazolhatók (és nem
cáfolhatók) empirikus úton.
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(b) Az intuíciók az empirikus megismerés alternatív módját teszik lehetővé.

Az intuíciók ilyen értelmezése egy sajátos episztemológiai elméletet feltételez,
mely szerint az intuíciók az empirikus adatokkal egyenértékű kiindulópontként szol-
gálhatnak ismereteink bővítésekor. Ezt a nézetet Weinberg és mtsai. (2008) episzte-
mikus romanticizmusnak nevezik. Weinberg és mtsai. (2008, 17-22) négy lehetséges
episztemológiai projekt célkitűzéseit vizsgálja. Az episztemológiai vizsgálódások cél-
jukat tekintve lehetnek:

deskriptív elméletek, melyek célja az episztemikus fogalmak, vagy az episztemikus
kifejezésmód (nyelv) vizsgálata. Az episztemológia feladata az első esetben
fogalmi analízis segítségével a tudás, igazolás és a racionalitás fogalmainak
használatának vizsgálata, a második esetben pedig a nyelv vizsgálata lesz.

normatív elméletek, melyek a megismeréshez szükséges szabályok lefektetését tűzik
ki célul.

evaluatív elméletek, melyek azt vizsgálják, hogy a normatív elméletek által lefek-
tetett szabályok érvényesülnek-e akkor, amikor aktuálisan ismeretekre (vagy
ismereteknek tűnő hitekre) teszünk szert.

amelioratív elméletek, melyek szerint megismerő képességeink fejleszthetőek. Az
amelioratív elméletek központi kérdése, hogy miként javíthatjuk azokat a ké-
pességeinket, melyek garantálják, hogy a megismerés folyamata összhangban
legyen a normatív elmélet által lefektetett szabályokkal.

Az episztemikus romanticizmus szerint (a) az episztemikus intuíciókat a megis-
merés empirikus forrásaival egyenlő státuszú bizonyítékoknak [data-input] tekinthet-
jük, és (b) implicit, vagy explicit normatív kijelentésekre következtethetünk rájuk
hivatkozva oly módon, hogy az eredményül kapott kijelentések a "betáplált" intuí-
cióktól függnek.

Az episztemikus romanticizmussal szemben megfogalmazható standard kritika
azon alapul, hogy emberek kulturálisan, vagy társadalmilag jól elkülöníthető cso-
portja különböző intuíciókkal rendelkezhet. Abban az esetben, ha az intuitív meg-
győződések akár egy adott kultúrkörön belül is eltérhetnek (például szociális csopor-
tonként), a romanticizmussal kapcsolatban Weinberg és mtsai. (2008, 21) alapján
joggal kérdezhetjük hogy

[. . . ] miért kellene bármi ilyesmit komolyan vennünk? (Weinberg és mt-
sai., 2008, 21)

134



3. Ontológiai minimalizmus

Annak alátámasztására, hogy a filozófiai intuíciók, csakúgy, mint a korábban
vizsgált reflektálatlan prompt intuícióink változékonyak, több kísérletet eredménye
is rendelkezésünkre áll. Ezek a kísérletek arra az eredményre vezettek, hogy a külön-
böző kulturális, vagy szociális háttérrel rendelkező emberek reflektált, vagy filozófiai
intuitív meggyőződései között szisztematikus különbségek vannak.

Az episztemológia egyik legismertebb gondolatkísérlete Gettier (1963) nevéhez
fűződik és annak igazolására szolgál (legalábbis Gettier eredeti szándékai szerint),
hogy az igazolt igaz hit nem minden esetben tudás. Weinberg és mtsai. (2008) a
következő tesztkérdést tették fel ázsiai és amerikai egyetemi hallgatóknak:

Bob barátja, Jill évek óta ugyanazt az autót vezeti, ami történetesen
egy Buick. Bob ezért azt gondolja, hogy Jill amerikai autót vezet. Azt
azonban nem tudja, hogy Jill autóját ellopták, s ezért új autót kellett
vennie. Az új autó egy Pontiac, ami szintén amerikai típus. Vajon Bob
tudja, hogy Jill amerikai autót vezet, vagy csak hiszi?

Az amerikai hallgatók többsége a standard választ adta (ti. hogy Bill csak hiszi,
de nem tudja, hogy Jill amerikai autót vezet), míg az ázsiai megkérdezettek között
az arány épp fordított volt. (vö. 3.1. ábra)

3.1. ábra. Forrás: Weinberg és mtsai. (2008, 30)

Egy másik kísérletben a tesztalanyokat iskolázottságuk alapján osztották két
csoportra. A különböző kulturális háttérrel rendelkező csoportok vizsgálata során
kapott eredmények felvetik a kérdést, hogy vajon a különböző társadalmi státuszú
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emberek ( a kísérletekben a társadalmi státuszt az iskolázottság alapján értelmez-
ték) intuíciói vajon mutatnak-e hasonló – szisztematikus – eltérést? A kísérleti ala-
nyok egyik csoportját (A) olyan személyek alkották, akik nem vettek részt felsőfokú
képzésben, míg a másik csoport (B) tagjai egyetemi, vagy főiskolai tanulmányokat
folytattak. Az egyik kísérletben a következő kérdést tették fel a tesztalanyoknak:

Pat és fia az állatkertben sétálnak. Amikor a zebrák ketrecéhez érnek,
Pat rámutat egy állatra és azt mondja „ Az ott egy zebra”. Az állat,
valóban egy zebra. Ugyanakkor, mivel elég távol vannak az állattól, Pat
nem tudná megállapítani a különbséget egy zebra és egy ügyesen zebrá-
nak álcázott szamár között. Amennyiben az állat valójában egy ügyesen
álcázott szamár lenne, Pat akkor is azt hinné, hogy az zebra. Pat valóban
tudja, hogy az állat zebra, vagy csak hiszi, hogy az?

A két (A és B) csoport válaszai közötti különbséget a 3.2. ábra szemlélteti, amiből
kitűnik, hogy szignifikáns különbség van a két csoport által adott válaszok arányai
között. A magasabban képzettek sokkal kisebb arányban gondolták azt, hogy Pat
valóban tudja, hogy az állat egy zebra.

3.2. ábra. Forrás: Weinberg és mtsai. (2008, 33)

Habár a metafizikai elméletekben sűrűn hivatkozott intuíciókkal kapcsolatban
nem áll rendelkezésre a fentiekhez hasonló kísérleti eredmény, plauzibilisnek tűnik
azt gondolni, hogy a modalitással kapcsolatos intuíciók esetén is hasonló különbségek
adódhatnak. A metafizikai elméletek hívei által univerzálisnak tartott intuíciók nagy
valószínűséggel egy jól azonosítható – nyugati filozófiai oktatásban részesült – cso-
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port intuícióit takarja. A fentiek alapján az episztemikus romanticizmus képviselője
számára a következő lehetőségek adódnak:

(c) a filozófiai intuíciók esetében egy adott kulturális/társadalmi háttérrel rendel-
kező csoport meggyőződései számítanak.

(d) Az intuitív meggyőződések akkor is normatív kijelentéseket eredményeznek,
ha ezek a kijelentések – a kulturális, vagy társadalmi meghatározottság miatt
– eltérőek lehetnek.

Egyik lehetőség sem tűnik azonban túl szerencsésnek. Az első lehetőség egyáltalán
nem tűnik plauzibilisnek. Meglehetősen nehéz lenne amellett érvelni, hogy a nyugat
európai, filozófiai képzettséggel rendelkezők csoportja különleges belátással rendel-
kezne. Ami a második (d) lehetőséget illeti, annak elfogadása együtt jár az intuitív
megismerés során megszerezhető tudással kapcsolatos extrém relativizmussal. Sokkal
plauzibilisebbnek tűnik egy olyan álláspont,mely a filozófiai intuíciókat nem tekinti
igaz hitek megbízható forrásának.

A filozófiai intuíció definíciója, Def3.9 alapján az független a tapasztalattól, va-
lamint az empirikus adatokkal egyenértékű forrása lehet az ismereteinknek. A követ-
kezőkben e kitételek legitimitását vizsgálom. Janet Levin (2005) a filozófiai intuíciók
megbízhatósága – és a filozófia autonómiája, valamint autoritása – mellett elkötele-
zett filozófusokat tradicionalistáknak nevezi. Def3.9 a tradícionalista megközelítéssel
összhangban olyan új ismeret lehetőségét feltételezi, mely teljességgel független az
empirikus tapasztalatoktól. Levin szerint a tradicionalistákkal szemben hagyomá-
nyosan a naturalisták állnak, akik szerint a filozófiai elméletalkotás nem lehet füg-
getlen az empirikus tudományoktól. 28 Levin saját elemzését a naturalizmustól és a
tradicionalista felfogástól is megkülönbözteti, és amellett érvel, hogy bár az intuitív
metafizikai meggyőződések nem száműzhetők teljesen a filozófiai diskurzusból, ám
azon fogalmaink köre, melyekkel kapcsolatban támaszkodhatunk az intuícióra jóval
szűkebb, mint azt a tradicionalisták feltételezik.

A filozófia tradicionalista felfogását és a naturalista olvasatot megkülönböztet-
hetjük oly módon, hogy míg az első a filozófiai vizsgálódás autonómiája mellett
kötelezi el magát, addig a naturalisták a filozófiát a természettudományokkal foly-
tonos diszciplínaként értelmezik. A naturalista felfogásra később még visszatérek,

28 Itt fontos megjegyezni, hogy az intuícióknak létezik alternatív értelmezése is, mely nem fel-
tétlenül kötelezi el magát a tradícionalista felfogás mellett (vö. Williamson, 2004). A követ-
kezőkben Levin érveinek rekonstruálása során csak a tradícionalista felfogással foglalkozom,
mely szerint az intuitív meggyőződések forrása a priori.
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itt elegendő annyit megjegyezni, hogy a tradícionalista felfogás alapján az intuíciók
egyfelől ugyanolyan súllyal esnek a latba az elméletalkotás során, mint az empirikus
adatok, másfelől pedig empirikus úton nem korrigálhatók (mivel a tapasztalattól tel-
jességgel függetlenek). George Bealer (1998) például, a tradicionalista nézet mellett
érvelve a filozófiai (a priori) intuíciókat megkülönbözteti a common sense meggyő-
ződésektől, mivel azok tartalmaznak gyakorlati, empirikus belátásokat is, s így az
empirikus viszgálódással szemben nem tekinthetők teljesen autonómnak. Az intuíci-
ók tehát (Levin terminológiáját kölcsönvéve) szemantikailag stabilak: nem változnak
empirikus ismereteink bővülésével.

Szemantikailag stabil fogalmak feltételezése – érvel Levin – a hagyományos na-
turalista állásponttal nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen, hiszen az ilyen fogalom
előfeltételezi valamiféle a priori ismeret létét. A naturalisták gyakran érvelnek úgy,
hogy kimutatják: a szemantikailag stabil fogalmak elképzelése nem egyeztethető
össze a filozófia és a tudomány történetével sem. Levin egyik jellemző példaként a
vitalizmus XIX. századi támogatottságát említi. Az a gondolat, hogy az élet olyan
természetes tulajdonság lenne, mely nem redukálható alapvetőbb tulajdonságokra
a kor embere számára intuitíve megalapozott volt, ma azonban a legkevésbé sem
tűnik plauzibilisnek.

Intuitív meggyőződéseink a tudomány fejlődése során változnak. Ma már tudjuk,
hogy a föld nem az univerzum középpontja, a természeti katasztrófák pedig nem az
isten(ek) büntetéseként sújtanak minket. Tudjuk, hogy a színesnek és folytonosnak
látszó tárgyakat valójában direkt érzékelés számára hozzáférhetetlen atomok alkot-
ják29, vagy hogy a fény egyszerre viselkedik részecskeként és hullámként. Ma már
ismerjük az idődilatáció és a hosszkontrakció fogalmát, elvetettük az abszolút tér-
idő, az éter koncepcióját, és a mégoly intuitív flogiszton elméletről is kiderült, hogy
hamis. (vö. Nánay Bence, 2011)

Mint ahogy arra Nánay (2012) is rámutat, „az inkorrigibilitásból nem következik
a reliabilitás”. Pusztán abból, hogy a filozófiai intuíciók nem cáfolhatók empirikus
úton, nem következik, hogy megbízhatóbbak lennének például az idő és a tér szerke-
zetével kapcsolatos hétköznapi, empirikus úton korrigálható intuícióknál. Amellett,
hogy a filozófiai intuíciók megbízhatóbbak lennének, mint az empirikusan korrigál-
ható egyéb intuitív meggyőződések, nem áll rendelkezésünkre komoly érv. Mi több,
ahogyan azt a Gettier-példák esetén láthattuk, a speciálisan filozófiai intuíciók vál-
tozhatnak kulturális/társadalmi környezettől függően, ami a megbízhatósággal kap-

29Valójában az atomok és a részecskék intuitív képe sem felel meg a valóságnak, az leginkább
olyan eszközként funkcionál, mely a fizikai összefüggések jobb megértését szolgálja.
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csolatos szkeptikus álláspontot erősíti.
(Demeter Tamás, 2012) – Garry Gutting (2009) vonatkozó fejtegetéseire alapoz-

va – egy olyan álláspont mellett érvel, mely nem vitatja, hogy a filozófiailag releváns
intuitív meggyőződések mellett, vagy ellen nem állnak rendelkezésre konkluzív ér-
vek. Eszerint a filozófiai vizsgálódás kiindulópontja mindig valamilyen prefilozofikus
– Wilfrid Sellars (1991) terminológiájával élve manifeszt – intuíció. Ezeket aztán
a filozófusok argumentatív, perszuazív elaboráció során „filozófiai képekké”, alakít-
ják.(vö. Demeter 2012) Egy ilyen filozófiai kép megadja azt a fogalmi keretet, melyen
belül a filozófiai problémák értelmezhetők, s azokra valamilyen válasz adható.

Ezzel el is érkeztünk az intuíciókkal szembeni szkeptikus álláspont egyik köz-
ponti érvéhez, mely szerint ha lehetséges eltérő filozófiai intuíciókkal rendelkezni,
és nem áll rendelkezésünkre konkluzív érv, mely alapján dönthetnénk a két rivális
intuitív meggyőződés helyességét tekintve, akkor az intuíciókra hivatkozó filozofálás
nem vezethet megnyugtató eredményre. Mindez legegyszerűbben a filozófiai diskur-
zusból vett példákkal szemléltethető. A szabad akarattal kapcsolatos vitákban két
egymást kizáró intuitív meggyőződés által motivált álláspont foglalható el. Az egyik
álláspont képviselői a determinizmussal kapcsolatos intuíciókból indulnak ki, míg a
másik csoport abból, hogy intuitíve plauzibilisnek tűnik azt gondolni, hogy bizonyos
cselekedetek szabadságunkban állnak, míg mások nem. Intuitív meggyőződéseink
alátámasztják, hogy a szín és az alak objektív tulajdonságai az érzékelhető fizikai
tárgyaknak, ugyanakkor azt is, hogy érzékelésre képes élőlények hiányában ezek a
fogalmak nem lennének értelmezhetőek. A szín és az alak objektivitása vonatko-
zásában, csakúgy, mint a szabad akarattal kapcsolatos vitákban elfoglalt álláspont
kialakításakor – tekintve hogy azok mellett, vagy ellen nem szólnak konkluzív ér-
vek – valamely intuíció mellett kell elköteleznünk magunkat. Ez az elkötelezettség
pedig (és így a metafizikai elméletek közötti választás általában) elkerülhetetlenül
önkényes lesz.

Egyes esetekben intuitív feltevéseinket a tudomány eredményei nem igazolják. Az
intuíciók természettudományos ismereteink általi felülbírálásának példája a 1.2.2.
szakaszban tárgyalt probléma is. Mint láttuk, ott empirikus ismereteink (az EPR
kísérlet során tapasztalt, lokális modellben nem magyarázható korrelációk léte) el-
lentmondani látszanak az okság lokalitásáról alkotott intuitív meggyőződéseinknek.
Ez a humeiánus elméletben implicit módon feltételezett lokalitás-kritériummal nem
egyeztethető össze. Az ilyen esetekben Levin szerint két dolog történhet. A legtöbb-
ször filozófiai elméleteink szorulnak kiigazításra, ha azonban ez nem vezet eredmény-
re (az intuíció túl makacsnak bizonyul ahhoz, hogy ilyen módon megszabaduljunk
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tőle), az intuitív meggyőződés alapján kell értelmeznünk a szóban forgó fogalmat.
Levin tehát nem veti el teljesen az intuitív filozofálás létjogosultságát, csak azon
problémák körét szűkíti, melyek esetében jogosan hivatkozhatunk intuíciókra. Levin
erről így ír :

Meglehet, hogy nem minden, tágan értelmezett tapasztalati és metodoló-
giai elveinkkel konfliktusban álló intuíciónk tűnik el. Mindeddig pusztán
amellett érveltem, hogy ha valaki közelebbről megvizsgálja intuícióinkat
és azok alkalmazásait, akkor az ilyen esetek sokkal ritkábbaknak mutat-
koznak, mint gondolnánk. Valójában amellett fogok érvelni, hogy csak
egy nyilvánvaló eset van, ahol rendelkezünk a lehetőségről és a szükség-
szerűségről a szélesebb naturalista képpel konfliktusban álló intuíciók-
kal, melyek – lényegi filozófiai reflexió után is – fennmaradni látszanak.
Ez az eset természetesen a tudatosság jelenségét [. . . ] foglalja magában.
(Levin, 2005, 213-214)

Az idézett passzus alapján a tudatossággal kapcsolatos problémák kivételével intu-
ícióink csak abban az esetben lehetnek megbízhatóak, ha azok – legalább elvben –
korrigálhatók a tudományos ismeretek bővülésével. (vö. Levin, 2005, 194) A tuda-
tossággal kapcsolatos intuitív meggyőződésekre vonatkozóan itt is hivatkozhatunk
Nánay (2012) ellenvetésére, mely szerint abból, hogy az intuíciók nem korrigálha-
tók, nem következik, hogy megbízhatóak lennének, s így pusztán az, hogy rendel-
kezhetünk olyan intuíciókkal, melyek nem korrigálhatók empirikus úton, még nem
következik, hogy legitim módon hivatkozhatunk rájuk filozófiai elméleteink kidolgo-
zásakor.

Ellentétben a tradicionalistákkal és a szkeptikusokkal, Herman Cappelen (2013)
amellett érvel, hogy a filozófiában nem játszanak központi szerepet az intuitív meg-
győződések. Cappelen tézise alapján a kísérleti filozófiai program azon a tévedésen
alapul, hogy a filozófiai érvelésben központi szerepe van az intuícióknak. Nincs tehát
szükség annak kimutatására, hogy az intuitív meggyőződésekre hivatkozó filozófiai
módszer helytelen, hiszen ilyen módszer nem is létezik. Az intuíciókkal és azok filo-
zófiai vitákban betöltött szerepével kapcsolatban hagyományosan három álláspont
foglalható el. A pesszimista olvasat szerint a filozófusok intuíciókra hivatkoznak,
melyek közelebbről nem határozhatók meg és nem lehetnek döntő bizonyítékok fi-
lozófiai elméleteink értékelésekor. Az optimista ezzel szemben azt állítja, hogy bár
nem rendelkezünk a filozófiai intuíció egzakt definíciójával, az intuitív meggyőző-
dések filozófiai elméletek mellett/ellen szólnak, s így bizonyító erővel rendelkeznek.

140



3. Ontológiai minimalizmus

Az optimista természetesen központi szerepet szán az intuícióknak. Az intuíciókkal
kapcsolatban szkeptikus álláspont híve szerint a filozófiai vitákban (legalábbis azok
egy részében) központi szerepet töltenek be intuitív meggyőződéseink, de egyfelől
nem rendelkezünk megfelelő definícióval, másfelől pedig semmi sem támasztja alá
azt, hogy az intuíciók bizonyító erővel rendelkeznének. Cappelen azonban úgy látja
hogy mindhárom stratégia elhibázott. Szerinte ugyanis bár igaz, hogy nem lehet-
séges a filozófiai intuíció egzakt definícióját adni, ahogyan az sem támasztható alá
meggyőző érvekkel, hogy az intuíciók bizonyító erével rendelkeznének a filozófiai vi-
ták eldöntésekor, ez nem igazán fontos, hiszen az intuíciók (ellentétben a bevett
nézettel) nem játszanak központi szerepet a filozófiában.

Mivel Cappelen szerint a filozófiában az intuíció kifejezés nem a megszokott ér-
telemben, a hétköznapi használat értelmében vett intuíciót jelöli, ám az intuícióra
hivatkozó filozófusok képtelenek megfelelő definícióval szolgálni, a kifejezés hasz-
nálata filozófiai kontextusokban defektív. Egyes szövegekből az „intuitív” kifejezés
elhagyható anélkül, hogy a mondatok értelme a legkisebb mértékben is változna.
Más szöveghelyek vizsgálatakor arra jut, hogy az intuíció kifejezés olyankor fordul
elő, amikor a szerző nem fejti ki részletesen előfeltevéseit, mivel adottnak veszi, hogy
olvasója ismeri a fogalmakat amiket használ. Más esetekben az „intuitív” pusztán
pre-teoretikus jelentésben szerepel. Mint láttuk, a pre-teoretikus meggyőződések (a
common sense) nem tekinthetők filozófiai intuícióknak, mivel azok nem függetlenek
az empirikus tapasztalatoktól. Ezeken a használatokon kívül Cappelen említi azt a
szituációt is, mikkor az „intuitíve belátható, hogy...” kifejezés egy beszédaktusra utal,
amikor is a beszélő nem szeretné elkötelezni magát egy kijelentés igazsága mellett.
Ekkor az „intuitíve igaz, hogy x” kifejezés lefordítható az „igaz, hogy x” kifejezésre
azzal a megkötéssel, hogy a beszélő nem kötelezi el magát a mondat igazsága mellett.
Bármely értelmezést válasszuk is, hipotézisünket, mely szerint az intuíciók filozófiai
elméletek alátámasztására szolgálnak egyik sem támogatja.

A gondolatkísérletek szerepével kapcsolatban Cappelen hasonló álláspontot kép-
visel, mint Gutting (2009) és Demeter (2012) amennyiben azok szerepét abban látja,
hogy filozófiailag érdekes kérdéseket vetnek fel. A felmerülő filozófiai kérdések meg-
válaszolásához azonban nem elég az intuíciókra hivatkozni. Def3.9 és Bealer (1998)
alapján tehát különbséget tehetőnk a common sense és a filozófiai intuíciók között.
Az előző nem autonóm abban az értelemben, hogy az empirikus ismereteink függ-
vényében változhat, s így összhangban a naturalista alapállással és Levin (2005)
javaslatával a filozófiai vitákban legitim módon hivatkozhatunk rájuk. A common
sense meggyőződéseknek például komoly szerepe lehet a morális dilemmák megvi-
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lágításakor. Fontos megjegyezni, hogy a common sense meggyőződések csak addig
a pontig tekinthetők megbízhatónak, míg nem kerülnek ellentmondásba empirikus
ismereteinkkel. Így például Lewis nem legitim módon jár el akkor, mikor a lokalitás
kapcsán a common sense ontológia prioritása mellett érvel az empirikus ismeretekkel
szemben. A humeiánus elmélet esetében nem egy elvileg korrigálhatatlan intuícióról
beszélünk. A governista intuícióval ellentétben a lokalitással kapcsolatos előfeltevé-
sek egy tesztelhető hipotézis alapjául szolgálnak.

Az intuíció, mint pre-teoretikus meggyőződés nem küszöbölhető ki teljesen. A tu-
dományfilozófia kérdései például nem vizsgálhatók pusztán a tudomány eszköztárá-
nak segítségével, hiszen a tudományos kutatás eleve adottnak kezel olyan fogalmakat,
melyek a filozófia számára problematikusak. Továbbá, amikor arról beszélünk, hogy
egy lehetséges világ mennyire hasonlít az aktuális világra, akkor modális intuícióink-
ra támaszkodunk. Így például, amikor a törvények és a véletlenszerű általánosítások
közötti ontológiai különbség ellen érveltem, magam is hivatkoztam arra a lehetséges
szituációra, melyben az aktuális világ törvényei puszta általánosítások. Ezek azok
az esetek, amikor gondolatkísérletek, esetleg common sense meggyőződéseink / pre-
teoretikus intuícióink (de nem az empirikusan korrigálhatatlan filozófiai intuíciók)
segítségünkre lehetnek filozófiailag érdekes kérdések azonosításában. Bármennyire is
megvilágító tud lenni azonban egy-egy gondolatkísérlet, az intuitív érvelés nem lehet
perdöntő metafizikai kérdésekben. Egyfelől azért nem, mert mint láttuk, az intuíci-
ók megbízhatóságában jó okunk van kételkedni, másfelől pedig azért nem, mert a
teljességgel a priori filozófiai intuíciókra – mint láttuk – nem hivatkozhatunk legitim
módon filozófiai kérdések eldöntésekor. Az általam javasolt ontológiai minimalista
megközelítés a humeiánus elméletet veszi alapul, mivel annak governista alternatívái
az intuíciókkal kapcsolatban fent kifejtett szkeptikus állásponttal összeegyeztethe-
tetlenek. A governista elméletek filozófiai (empirikusan nem tesztelhető) intuíciókra
hivatkozva érvelnek az ontológiailag kevésbé terhelt humeiánus elméletek ellen. Az
ebben a szakaszban bemutatott érvek pedig elegendő alapot szolgáltatnak az ilyen
elméletek kiküszöbölésére.

A metafizikai elméletekről általánosságban megállapítható, hogy azok természeti
törvény-fogalma sokkal inkább megfelel a metafizikai elméletek képviselői által a
tudományos gyakorlatról kialakított idealizált koncepciónak, mint a tudományban
valóban használt fogalomnak. A továbbiakban az idealizált, univerzális, szükségszerű
természeti törvények helyett a tudomány aktuális törvényeiről számot adni képes és
a filozófiai intuíciókra hivatkozó nézetekkel szemben alternatívát nyújtó humeiánus
elmélet lehetőségét vizsgálom.

142



3. Ontológiai minimalizmus

3.2. A törvények ontológiai minimalista értelmezése

Az előző szakaszok során a tudományos törvények magyarázatához szükségtelen
metafizikai előfeltevések kiküszöbölése, és egy ontológiai minimalista megközelítés
kidolgozásának szükségessége mellett érveltem. Egy ilyen, ontológiai minimalista
értelmezés első látásra a naturalista állásponttal cseng egybe, hiszen a naturalisták
hasonló módon érvelnek az erős (és a tudományos gyakorlat által nem legitimálható)
metafizikai elkötelezettségek ellen.

A naturalista elnevezést azonban több, egymással összeegyeztethetetlen filozófiai
nézetre is alkalmazhatjuk. Az elmúlt 50 év angolszász filozófiai irodalmában elvétve
találunk olyan nézeteket, melyek képviselői anti-naturalistának vallanák magukat.
Naturalizmuson ugyanakkor az eltérő megközelítések mellett állást foglaló filozó-
fusok nem pontosan ugyanazt értik. A filozófiai naturalizmus nem mutat egységes
képet, ezért fontos tisztázni, hogy a naturalizmus mely megfogalmazásai egyeztet-
hetők össze az itt javasolt minimalista humeiánus elemzéssel.

Némileg árnyalja a képet, ha a naturalizmuson belül megkülönböztetjük annak
ontológiai- és metodológiai változatát. Az ontológiai naturalizmussal szemben tá-
masztott elvárás nem több, mint hogy annak képviselője nem posztulálhat olyan
entitásokat, melyeket tudományos ismereteink kizárnak. Armstrong Univerzáléi és
Lewis lehetséges világai olyan előfeltevések, melyek egyetlen kurrens elmélettel sin-
csenek ellentmondásban, így ontológiai naturalista elméleteknek tekinthetők.

A természeti törvényekről szóló metafizikai elméletek többsége ontológiai natura-
lista. Armstrong (1978a) például saját, univerzálékat feltételező elméletét naturalis-
taként jellemzi. Megjegyzi ugyan, hogy ez a naturalizmus nem azonos a hagyományos
értelemben vett naturalista filozófiával. Szerinte a hagyományos – ontológiai – natu-
ralista álláspont nem alkalmas tartható metafizikai elmélet alátámasztására, mivel
az univerzálék feltételezése nélkül egyetlen filozófiai elmélet sem képes magyarázni
nomikus fogalmainkat. A naturalizmus és az univerzálé-realizmus összeegyeztethe-
tőségéről a következőket írja:

. . . A naturalizmusnak és a materializmusnak természetesen semmi dol-
ga nem lehet a transzcendens, vagy platóni realizmussal, de miért ne
fogadhatnák el a naturalisták és materialisták a sokkal mérsékeltebb
universalia in rebus ( relációk esetében pedig az unversalia inter res)
tételt? Miért ne fogadhatnák el, hogy a partikuláréknak vannak objek-
tív tulajdonságaik, relációik, mely tulajdonságok és relációk univerzálék?
(Armstrong, 1978a, 272)
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Némileg más a helyzet Lewis intrinzikus lokális tulajdonságaival, hiszen a lo-
kalitás kritérium kurrens fizikai elméletekkel is összeegyeztethetetlennek tűnik. A
Lewis nevével fémjelzett humeiánus elméletre ettől függetlenül sokszor mint natu-
ralista metafizikai nézetre hivatkoznak a kortárs irodalomban. Maga Lewis (1994)
úgy fogalmaz, hogy a humei szuperveniencia tézis azon filozófiai elméletekkel szem-
beni védelmét tekinti fő feladatának, melyek szerint több dolog van földön és égen,
mint amiről a fizika valaha álmodott. Azt is láttuk, hogy a problematikus ontológiai
fundamentalizmus és pointillizmus kiküszöbölésével kialakítható egy, a kurrens fizi-
kai elméleteinkkel összeegyeztethető humeiánus metafizika is. Armstrong és Lewis is
naturalistának tartja magát, ám mint arra a fent idézett lewisi idézet is jó példa, a
governistákat a humeiánus elmélet képviselői a naturalista (pontosabban: az általuk
naturalistának tartott) álláspontra hivatkozva is kritizálják.

Az ontológiai naturalizmus összeegyeztethető a filozófia autonómiájának tézisével
is, mely szerint a filozófia a természettudománytól elkülönült diszciplínaként saját
módszereivel jut el sajátosan filozófiai ismeretekhez. A metodológiai naturalizmus
képviselői ellenben a filozófia és a tudomány folytonossága mellett érvelnek.

A hagyományos – metodológiai – naturalista nézet két tézis együttes elfogadá-
saként értelmezhető:

1. Az a priori fogalomelemzés módszerét száműznünk kell a filozófia eszköztárá-
ból.

2. A filozófia nem autonóm diszciplína. A filozófiai kutatás folytonos a természet-
tudománnyal.

A fenti két tézisre alapozott hagyományos naturalista nézetre a továbbiakban extrém
naturalizmusként fogok hivatkozni.

Az extrém naturalisták jórészt Willard Van Orman Quine (1999) nézetei alapján
kizárják az a priori megismerés lehetőségét (és így a fogalomelemzést, mint megfelelő
filozófiai módszert), mivel elvetik a Quine által az empirizmus első dogmájaként azo-
nosított feltevést, mely szerint különbség van az analitikus, a tényektől függetlenül,
pusztán a kifejezések jelentésében és a szintetikus, vagyis a tényekben megalapozott
igazságok között. Az extrém naturalista számára tehát elfogadhatatlan bármilyen,
a törvényfogalom a priori elemzésére támaszkodó metafizikai elmélet (1).

David Papineau (2009) egy ellenpéldán mutatja be ennek a megfogalmazásnak
a hiányosságait : Gondoljuk el, hogy evolúcióbiológusok egy csoportja megegyezik
abban, hogy ezentúl ’Éva’-ként referálnak az időben legutolsó olyan nőre, akitől va-
lamennyi ma élő ember kizárólag női ágak mentén is származik. Ebben az esetben
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a csoport azt is tudni fogja, hogy az összes ma élő ember a mitokondriális ’Évától’
származik anyai ágon (is). (vö. Papineau, 2009, 2.3) Papineau konkrét példája ellen
lehet vetni, hogy abban az esetben, ha az emberiség eredetének multiregionális elmé-
lete igaz, az „Éva” terminus nem referál, azonban kétségtelen, hogy hasonló példákat
kevésbé problematikus hipotézisekre alapozva is hozhatunk.

Az extrém naturalizmussal szemben megfogalmazott egyik standard ellenérv a
logika és a matematika státuszának problémájára hivatkozik. Ha ugyanis a natura-
lista minden a priori ismeret lehetőségét tagadja, akkor nehezen fog tudni számot
adni a logika és a matematika tudományos gyakorlatban betöltött szerepéről. Ennek
az ellenvetésnek az ereje nagyban függ attól, hogyan interpretáljuk Quine natura-
lizmusát. Peter Hylton (2002, 16) megjegyzi, hogy a „két dogma” kapcsán az egyik
legelterjedtebb félreértés Quine nézeteinek olyan interpretációja, mely szerint az ta-
gadna mindennemű különbséget az analitikus és a szintetikus kijelentések között.
Hylton szerint ugyanis Quine sem tagadta, hogy lennének analitikus kijelentések,
azonban ezek episztemikus szempontból érdektelenek, s így nem alkalmasak tudá-
sunk gyarapítására. Hilary Putnam (1979) válaszát idézi példaként, aki Quine né-
zeteivel kapcsolatban és az analitikus/szintetikus megkülönböztetés védelmében ki-
fejti, hogy a megkülönböztetésnek nincsenek episztemológiai vonatkozásai, mivel az
analitikus igazságok triviálisak, és így episztemológiai szempontból nem érdekesek.
Hylton (2002), Quine (1964) vonatkozó passzusai alapján rámutat, hogy valójában
nincs nézetkülönbség Putnam és Quine között a fentiekben. Az is nyilvánvaló, hogy
a logika tételei épp ilyen, episztemológiai szempontból érdektelen, triviális igazsá-
gok, vagy triviális igazságokból levezethető igazságok lesznek. Quine (1991) alapján
minden olyan kijelentés analitikusnak tekinthető, mely deduktív módon levezethető
más analitikus igazságokból. A matematika azonban Quine szerint nem csak ilyen
kijelentéseket tartalmaz.

Mint azt Hylton (2002, 21) is megjegyzi, Quine holizmusa nem csak az anali-
tikus/szintetikus megkülönböztetést, de a jóval általánosabb a priori/a posteriori
(vagy empirikus) ismeretek közötti különbségtételt is kérdésessé teszi. Quine ugyan-
is amellett érvel, hogy az a priorinak tartott kijelentések – mivel nem önmagukban,
hanem csak egy teljes elmélet részeként igazolhatók – is kapcsolódnak a tapaszta-
lathoz. Ez a kapcsolat ugyan indirekt, ám elegendő ahhoz, hogy a hagyományos a
priori/a posteriori megkülönböztetést aláássa. Mindez azonban nem jelenti azt is
egyben, hogy Quine szerint a matematika és a logika olyan értelemben lenne em-
pirikus, ahogyan például direkt módon empirikusan igazolható ismereteink azok. A
matematikai, logikai igazságok bizonyítása nem hasonlít az empirikus kijelentések
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tesztelésére. Egy másik fontos különbség, hogy ha egyszer egy matematikai bizo-
nyítást elfogadtunk, a bizonyított igazságot nem írja felül megfigyelésből származó
ismeret. Az, hogy 3 + 2 = 6 nem csak rendkívül valószínűtlen, de szükségszerűen
hamis is. Ezt a státuszt Quine nem a matematika kijelentéseinek a priori mivoltával
magyarázza, hanem azok általános természetével, valamint azzal, hogy ezek az igaz-
ságok olyannyira átszövik világról alkotott tudásunk egészét, hogy megváltoztatásuk
együtt járna tudásunk egész rendszerének gyökeres revíziójával.

A fentiek alapján tehát az a priori kijelentések nem lesznek különösebben érdeke-
sek a filozófiai vizsgálódás számára. Lewis és Armstrong elmélete a „Canberra terv”
néven ismertté vált metafizikai programba illeszkedik, mely szerint a filozófia felada-
ta elsősorban a common sense fogalmak a priori elemzése. Nyilvánvaló tehát, hogy
a hagyományos értelemben vett naturalista állásponttal nem egyeztethetők össze.

A naturalista filozófiai program központi tézise, hogy a tudományos kutatás és a
filozófia nem különíthető el élesen (2), a tudománynak van mondanivalója filozófus
számára, és a filozófus is a tudományos módszereket figyelembe véve kell eljárjon. A
filozófia és a tudomány kölcsönhatását a naturalisták egy olyan képben értelmezik,
melyben a filozófia folytonos a tudományos vizsgálódással. Ezzel ellentétben a Can-
berra terv alapvetése az, hogy csak miután a központi fogalmak tisztázásra kerülnek,
lehet szó az a posteriori vizsgálódással való összevetésre. A tudományos elméletek
metafizikára gyakorolt hatása így másodlagos. Jól példázza ezt Lewis kvantumme-
chanikával kapcsolatos (szintén a 1.2.2 szakaszban vizsgált) szkeptikus álláspontja.
Úgy tűnik tehát, hogy bár mind Armstrong, mind pedig Lewis elméletében hang-
súlyos szerepet kap a természettudományos világkép, mi több, gyakran naturalista
álláspontként hivatkoznak ezekre, a klasszikus értelemben vett (metodológiai) natu-
ralizmussal mindkét elmélet összeegyeztethetetlen.

Don Ross, James Ladyman és David Spurrett (2007) amellett érvelnek, hogy
az ontológiai naturalizmus (vagy ahogyan a szerzők hivatkoznak rá, a pszeudo-
naturalizmus) elégtelen. A problémát a következőkben látják (vö. Ladyman és mtsai.,
2007, 17):

3. Az ontológiai naturalisták azokban az esetekben is figyelmen kívül hagyják a
tudományos eredményeket, amikor ezek relevánsak lennének.

4. Elavult elméletekre vagy a vulgarizált tudományképre alapoznak ahelyett,
hogy a kurrens tudományos ismereteket vennék alapul.

valamint
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5. Olyan, a valóság szerkezetéről alkotott, a természettudományos kutatás számá-
ra elérhetetlen tudás lehetőségét feltételezik, melyre a priori módon, a fogalmak
elemzésével tehetünk szert.

Ami az (3) kifogást illeti, láttuk, hogy Lewis lokális bázistényeket feltételező
szuperveniencia tézise ellentmondásban áll a kvantum-összefonódás standard értel-
mezésével. Lewis válasza, mely szerint a kvantummechanika értelmezéseinek bizony-
talansága elegendő ok annak negligálására, kevéssé meggyőző. A (4)-el kapcsolatban
szintén Lewis juthat eszünkbe, aki bevallottan a klasszikus mechanikára támasz-
kodik pointillista elméletének kidolgozásakor. A klasszikus mechanika metafizikai
elméletek kialakításakor játszott szerepe önmagában is problematikus, ám a metafi-
zikusok (így Lewis is) mindezek mellett előszeretettel hivatkoznak a vulgarizált tu-
dományképre. Elegendő, ha a mereológiai atomizmus kapcsán vizsgált, meglehetősen
obskúrus fejtegetéseket vesszük alapul. Ott a valóságnak egy, a Newtoni mechanika
által sugallt korpuszkuláris világképre visszavezethető leírásával találkozunk, ahol
is a makroszkopikus objektumok alkotórészeiként azonosíthatjuk a részecskéket, és
metafizikai ízlésünk szerint dönthetünk afelől, hogy az alkotórészek között találunk-e
olyat, melynek már nincsenek további részei. A (5) az aktuálisan elérhető tudomá-
nyos tudástól független tudást, a metafizika autonómiáját feltételezi. Mint azt az
intuíciók szerepének vizsgálatakor is láttuk, ez a stratégia nagy valószínűséggel ve-
zet hamis hitekhez a valóság szerkezetére vonatkozóan.

Ladyman és mtsai. (2007) a metodológiai naturalizmus (1 és 2) mellett további
megszorításokkal is élnek a filozófiai vizsgálódás határainak kijelölésekor. Minde-
nek előtt a fizika elsőbbségét hangsúlyozzák a többi tudománnyal szemben. Tézisük
alapján metafizikai elméleteink kialakításakor elsődlegesen a fundamentális fizikai el-
méleteinkből következő ontológiai előfeltevésekre kell hagyatkoznunk common sense
meggyőződéseink ellenében. Ez összhangban van Earman és Roberts (1999) a kikö-
tések problémájának megoldására tett javaslatával. Mint láttuk, a törvények univer-
zalitásával kapcsolatban javasolt megközelítésük szerint csak a fundamentális fizikai
törvényeket tekinthetjük természeti törvényeknek.

Ladyman és mtsai. (2007) mindemellett egy, a hagyományos metafizikai elméle-
tekhez képest radikális álláspont mellett is érvelnek, mely szerint a filozófiai elmé-
letek által posztulált fundamentális entitások/objektumok helyett pusztán tudomá-
nyos elméleteink által feltárt struktúrákat feltételezhetünk. E második elkötelezett-
ség, a strukturális realista nézet szakít azzal a hagyományos – a Newtoni mechanika
által alátámasztott – metafizikai felfogással, mely szerint a valóság elemi szintjét
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fundamentális objektumok alkotják, melyek relációs tulajdonságaikon túl rendelkez-
nek olyan intrinzikus tulajdonságokkal, melyek meghatározzák a felsőbb szinteket. A
strukturális realista álláspont szerint nem az elméletek empirikus tartalma, hanem a
matematikai struktúra az, amire metafizikai elméleteinket alapozhatjuk. A valóság
szerkezetére vonatkozóan a tudományos realistával ellentétben (aki a tudományos el-
méletek által posztulált entitásokkal kapcsolatban foglal el realista álláspontot) csak
annyit mondhatunk, hogy ezen struktúráknak van objektív alapja a valóságban.

A strukturális realizmusnak két lehetséges magfogalmazása van. A gyengébb
(episztemológiai) megfogalmazás szerint a tudományos ismeretek alapján pusztán
a strukturális tulajdonságok ismerhetők meg. Az episztemológiai megfogalmazás fé-
nyében az intrinzikus tulajdonságokkal rendelkező fundamentális objektumok léte-
zésével (és ebből következően például az ontológiai fundamentalizmussal) kapcsolat-
ban elfoglalható egy agnosztikus álláspont. Ladyman és mtsai. (2007) ennél erősebb
tézist védelmez, mely szerint a tudományos gyakorlat alapján kialakítható helyes
metafizikai elmélet ki kell zárja a fundamentális szint intrinzikus tulajdonságokkal
rendelkező entitásait, mivel az ontológiánknak nem a partikuláris objektumok / en-
titások fogják részét képezni, hanem pusztán az elméleteink által feltárt struktúrák.
A strukturalista nézet szerint például Newton a jelenségek közötti összefüggéseket
fedezte fel, és ezek a relációk érdekesek számunkra, nem pedig az elmélet empirikus
tartalma, vagy a Newtoni elmélet által előfeltételezett entitások léte (vagy nem léte).

A Strukturális realista felfogás Ladyman által képviselt változatát eliminativista
strukturális realizmusnak is nevezik. Az eliminativista olvasat szerint csak a struk-
túra létezik, a relátumok nem tartoznak a javasolt ontológiai képbe. Ez felveti azt a
kérdést, hogy hogyan lehetségese ezek a relációk a relátumok nélkül. Az egyik lehet-
séges válasz a korábban az univerzálék kapcsán már tárgyalt PLatóni javaslat, mely
szerint a tulajdonságok létezhetnek instanciáiktól függetlenül is. Ez nyilvánvalóan
nem egyeztethető össze az itt tárgyalt minimalista törekvésekkel. Egy másik lehetsé-
ges válasz szerint a relációk tagjai maguk is relációk, és nincs a valóságnak egy olyan
fundamentális szintje, ahol a relátumok partikuláris dolgok lennének. Mint arról már
az ontológiai fundamentalizmus kapcsán szó volt, egy ilyen nézet mellett sem szeret-
ném elkötelezni magam. A strukturális realizmus értelmezhető oly módon is, hogy
feltételezzük, hogy vannak relációk, melyek nem szuperveniálnak a relátumok intrin-
zikus tulajdonságain. Ez az értelmezés jól összefér a kvantum-összefonódás standard
értelmezésével és tagadja HS igazságát. Amennyiben ezt az álláspontot foglaljuk el,
az ontológiai minimalista humeiánus elmélet egy olyan verzióját kell elfogadnunk –
ilyen a későbbiekben tárgyalt projektivista javaslat – mely nem feltételezi a HS-t.

148



3. Ontológiai minimalizmus

A relátumok természetével kapcsolatos metafizikai problémák és a lehetséges meg-
oldási javaslatok spekulatív jellege miatt a strukturális realizmus ezen verzióinem
illeszkednek jól az ontológiai minimalista programba. A strukturális relaista megkö-
zelítésnek van azonban egy episztemikus olvasata is. Eszerint a strukturális realizmus
a következőket állíthatja:

– Nem tudhatjuk pontosan, mik azok a relátumok, melyek a tudományos elméle-
teink által feltárt relációkban szerepelnek, viszont ismerjük ezeket a relációkat
(tulajdonságokat).

– Nem ismerhetjük a relátumok intrinzikus tulajdonságait, de ismerjük a relációs
tulajdonságaikat.

– Nem ismerhetjük a relátumok első rendű relációs tulajdonságait sem, de is-
merjük az ezen tulajdonságok közötti összefüggéseket.

Az episztemikus értelmezést nevezik restriktív strukturális realizmusnak is, amennyi-
ben az a hagyományos realista ontológiával szemben szkeptikus, vagy legalábbis ag-
nosztikus álláspontot képvisel. Az ontológiai minimalista értelmezés egy ilyen rest-
riktív strukturális realista elmélettel összhangban is megfogalmazható.

A metodológiai naturalizmussal szemben megfogalmazott standard kritika a fi-
lozófiai elméletalkotás szerepét és annak a tudománytól való különbözőségét állítja
középpontba. Azt a metodológiai naturalisták sem tagadják, hogy különbség van
az empirikus kutatásként értelmezett tudomány és a filozófiai vizsgálódás között,
azonban ezek – az álláspont védelmezői szerint – csak felszíni különbségek. Céljait
és módszereit tekintve a filozófia nem különbözik a természettudományoktól. A kü-
lönbözőség látszata a metodológiai naturalista szerint abból ered, hogy a filozófia
más kérdésekre fókuszál, valamint kérdései általánosabbak, mint a természettudomá-
nyos kérdések. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a filozófus a tudományos standard
alapján értelmezhetetlen módszerrel juthat el valamiféle speciálisan filozófiai isme-
rethez. A metodológiai naturalista álláspont alapján a valóságról alkotott filozófiai
elméletek is szintetikus kijelentéseket tartalmaznak, mely kijelentések igazságértéke
legalább elvileg megállapítható empirikus úton.

Papineau (2009, 2.1) alapján ez utóbbi jellemzés csak megszorításokkal lehet
helytálló. A szabad akarat kérdése, vagy a műalkotások eredetiségével kapcsolatos
filozófiai problémák esetén például nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy azok abból
adódnak, hogy egy konkrét területtel kapcsolatos fogalmaink tisztázásra szorulnak.
Fogalmaink ilyesfajta tisztázására a tudomány nem kínál megfelelő módszereket,
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vagy olyan mintát, mely alapján egy helyes (empirikusan legalább elvben igazolha-
tó) módszer kidolgozható lenne. A metodológiai naturalista válasza erre a felvetésre
az lehet, hogy vagy (a) tagadja az ilyesfajta filozófiai vizsgálódás értelmességét, vagy
(b) csak ezekben a kérésekben ismeri el a filozófiai vizsgálódás legitimitását. Ha az
(a) választ, a filozófia hatáskörét erősen korlátozó előfeltevést elfogadjuk, akkor a
filozófusok feladata nem több, mint a tudományos ismeretek egységesítésének előse-
gítése, a rendelkezésre álló tudományos tudás összegzése. A (b) válasz összhangban
van Levin (2005) korábban tárgyalt, az intuitív filozófiai vizsgálódásokkal kapcsola-
tos nézetével. A naturalista alapokon megalkotható metafizikai elmélet, ahogyan azt
Ladyman és mtsai. (2007) is hangsúlyozzák, nem a tudományos kutatástól független,
meta-elmélet lesz. Ez abban az esetben is igaz, ha a (b) választ fogadjuk el, hiszen
metafizikai elméleten a tudományfilozófia metafizikai megalapozását érthetjük. Az
így értelmezett metafizikai elmélet csak addig a pontig tekinthető érvényesnek, amíg
az alapjául szolgáló tudományos elméletek is azok. A következőkben a fenti (La-
dyman és mtsai. (2007) által javasolt) megközelítést értem naturalista metafizika
alatt.

A filozófia célja a naturalista metafizika fényében nem fogalmaink tisztázásá-
ban – és főként nem a tudományos gyakorlatban használt fogalmak tisztázásában –
hanem a valóságról alkotott, az aktuálisan elérhető legjobb tudományos elméletek
alapján igaz (de legalább az igazságot megközelítő) kijelentésekben, vagy az ilyen
kijelentések levezetéséhez alapul szolgáló elmélet kidolgozásában áll. A jövőben elér-
hető ideális tudományos elméletre hivatkozó metafizikai elméletekkel szemben tehát
a Ladyman és mtsai. által javasolt naturalista metafizika az aktuálisan hozzáfér-
hető tudományos ismeretekre támaszkodik. Egy ilyen metafizikai elmélet azonban
elméleti és gyakorlati problémákkal terhelt.

A gyakorlati nehézség abban áll, hogy az így értett naturalista metafizika prak-
tikusan kivitelezhetetlen feladat elé állítja annak művelőit. A természettudományos
ismeretek rendkívül szerteágazóak, s a különböző (speciális) kutatási területek annyi
kiegészítő hipotézissel élnek, hogy ez az egységesítő törekvés még abban az esetben
sem eredményezhet jól artikulált és igaz kijelentéseket tartalmazó aktuális meta-
fizikai elméletet, ha elvileg lehetséges a tudományok egysége. Erre az ellenvetésre
nem válaszolhat úgy a naturalista metafizikai program védelmezője, hogy bár an-
nak kivitelezése jelenleg valóban nehézségekbe ütközne, de a tudományos fejlődés
későbbi szakaszában ez a vállalkozás (legalább elvben) értelmes lehet. Ez a feltevés
ugyanis ellentétben áll azzal az alapállással, ami alapján például Ladyman és mtsai.
a naturalista metafizika feladatát meghatározzák. Mivel a metafizika a naturalista
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felfogás szerint csupán az aktuális tudományos eredményeket veheti számításba, a
metafizikai program védelmében nem hivatkozhatunk a tudomány egy későbbi – re-
ményeink szerint – a mostaninál jóval fejlettebb szakaszára. A gyakorlati nehézséget
hangsúlyozó ellenvetés azon alapul, hogy a tudomány egységesítése kivitelezhetetlen,
mert a tudományos kutatás túl szerteágazó, túl sok a kiegészítő hipotézis, ráadásul
az eredmények nem biztos, hogy egyértelműen támogatnak egy egységes képet. Ez
ellen lehet vetni, hogy egységesítő elméletünk nem kell, hogy minden részletről szá-
mot adjon. Elegendő, ha egy egységes tudományos képben foglalja össze a nagyobb
tudományos egységek eredményeit.

A metodológiai naturalizmussal kapcsolatos elméleti problémák abból fakadnak,
hogy a naturalista metafizika nagy része egybe fog esni már létező, nem specifikusan
filozófiai elméletekkel. A naturalizmussal összeegyeztethetetlen lenne egy olyan szi-
tuáció, melyben két külön diszciplína – egy filozófiai és egy természettudományos –
ugyanazon kérdésekkel foglalkozik. Más szavakkal: a naturalista metafizikai elméle-
tet szükségtelen egy önálló diszciplína keretében kidolgozni. A naturalista metafizika
esetében az sem segít, ha a filozófiát úgy próbáljuk meg elhatárolni a tudományos
elméletektől, hogy a filozófiai elméletek kérdésfeltevésének általánosságára hivatko-
zunk. A kvantummechanika értelmezése kapcsán kialakult vita jól példázza ezt. A
1.2.2 szakaszban tárgyalt lokalitás-probléma kapcsán tettem említést arról, hogy
a kvantummechanika nemlokalitása és a speciális relativitáselmélet szupralumináris
hatást kizáró posztulátuma látszólag összeegyeztethetetlenek. Ez önmagában elegen-
dő ahhoz, hogy a lokalitással kapcsolatos nézeteinket komolyabb vizsgálat tárgyává
tegyük. Mivel azonban sem a kérdésfeltevéshez, sem pedig a lehetséges válaszok ki-
dolgozásához nem szükséges filozófiai elméletekre támaszkodnunk, a lokalitás kérdése
többé nem tekinthető filozófiai problémának.

Azt is láttuk, hogy a lokalitással kapcsolatos problémát a standard értelmezés
híve olyan – empirikusan igazolhatatlan, ám a tudományos elméletek egységét szava-
toló – feltevéssel tudja kiküszöbölni, mely a hatás fogalmát az információáramláshoz
köti. Igaz ugyan, hogy a standard értelmezést támogató javaslat alapján egy új típu-
sú determinációs folyamatot kell feltételeznünk, mely a makro-szinten nem figyelhető
meg, ám a kvantummechanika standard értelmezését, vagy a lokalitással kapcsola-
tos paradoxon széles körben elfogadott, az információáramlás fogalmával operáló
feloldását nincs okunk filozófiaként, vagy metafizikai elméletként értelmezni. Felme-
rül tehát a kérdés: mi a szerepe egy olyan filozófiai elméletnek, mely voltaképpen
nem több már létező tudományos hipotézisek mérlegelésénél? A tudományos elméle-
tekből következő ontológiai kérdések megválaszolására végső soron döntő kísérletek

151



3. Ontológiai minimalizmus

szolgálnak, nem pedig filozófiai elemzés. Ilyen kísérletek hiányában pedig csak prag-
matikus szempontok alapján lehetséges dönteni. A metodológiai naturalista elvek
következetes betartásával tehát végső soron arra a végkövetkeztetésre kell jutnunk,
hogy a metafizika és az arra hivatkozó tudományfilozófia, és ez alól a Ladyman és
mtsai. által javasolt metafizika sem kivétel, ha egyáltalán lehetséges, fölösleges.

A következőkben azt vizsgálom, hogy az eddigi megfontolások alapján (feltéte-
lezve, hogy a filozófiának van mondanivalója a törvények és a tudományos gyakorlat
kapcsán) milyen filozófiai elméletet alkothatunk. Az általam javasolt ontológiai mini-
malizmus nem a természeti törvények metafizikai magyarázatára törekszik, hanem a
tudományos törvényekre fókuszál. Ez a megoldási javaslat alternatívát kínál azzal a
negatív eredménnyel szemben, amit a metodológiai naturalizmus következetes betar-
tásával kaptunk. Ha a törvényekről szóló nem redundáns filozófiai elmélet lehetséges,
akkor az biztosan nem hagyományos metafizikai elmélet. Hagyományos metafizikai
elméleten a valóság szerkezetére vonatkozó, reduktív elméletet értek. Az ontológi-
ai minimalista megközelítés egy ilyen elmélettel szemben korlátozott érvényességű
(csak a törvények tudományos gyakorlatban betöltött szerepére vonatkozik) és nem
él extra feltevésekkel, melyek empirikusan nem igazolhatók. A korábban tárgyalt,
természeti törvényekkel kapcsolatos tézisek közül a humeiánus megközelítés annyi-
ban rokon a minimalizmus általam javasolt verziójával, hogy a törvényeket egy olyan
keretben tárgyalja, mely keret kialakításakor az ontológiai gazdaságosság maximája
érvényesül. A minimalista tézis nagy vonalakban megegyezik a humeiánus elmélet
ontológiai értelemben „lecsupaszított” változatával. A minimalista tézis nem redun-
dáns abban az értelemben, hogy olyan fogalmak megértését segíti elő, melyek a
tudományos gyakorlatban reflektálatlanok.

3.2.1. A tudomány törvényei

3.1.1 szakaszban amellett a negatív tézis mellett érveltem, hogy a természeti
törvényekkel szemben a metafizikai elméletek alapján támasztott kritériumoknak
a tudományban használt általánosítások nem felelnek meg. Mindez természetesen
nem jelenti azt is egyben, hogy a tudomány nem törvények felfedezésében érdekelt,
hiszen a szóban forgó kritériumok közül néhánynak nem is kell, hogy megfeleljenek
az előrejelzésben és a magyarázatban központi szerepet játszó tudományos törvé-
nyek. A metafizikai elméletek helyett a humeiánus megoldás egy ontológiai értelem-
ben visszafogottabb, minimalista értelmezést javasoltam. Egy ontológiai értelemben
minimalista humeiánus elmélet a törvényeket regularitásokként értelmezi, melyek

152



3. Ontológiai minimalizmus

kontrafaktuálisokat támasztanak alá. A törvények ezen tulajdonságát nem magya-
rázhatjuk azzal, hogy a törvények szükségszerűek Def3.4 (metafizikai) vagy Def3.5

(nomikus) értelemben. A következőkben azt vizsgálom, hogy az ontológiai minima-
lista humeiánus tézis alapján mit mondhatunk a törvényekről.

A 3.1.1 szakaszban sorra vettük a metafizikai elméletek által a természeti törvé-
nyekkel szemben támasztott kritériumokat. Ezek a következők voltak:

I. A törvények univerzálisan igazak.

II. A törvények esetei nem véletlenszerűen következnek be.

III. A törvények előrejelzéseket tesznek lehetővé.

IV. A törvények kontrafaktuális kijelentéseket támasztanak alá.

V. A törvények elme-és elméletfüggetlenek.

Az univerzalitás kritériummal szemben megfogalmazható standard ellenvetés sze-
rint a természeti törvények nem fejezhetők ki ∀x(Fx ⊃ Gx) univerzálisan igaz álta-
lánosításként, mivel az implicit kitételek száma végtelen. Két megoldási javaslatot is
vizsgáltunk. Az egyik alapján a törvények nem univerzálisan igazak, csak egy adott
tudományos modellben érvényesek. A másik megoldási javaslat alapján csak a funda-
mentális fizikai törvényeket tekinthetjük valódi természeti törvényeknek. Ez utóbbi
a speciális törvények redukálhatóságát feltételezi alapvetőbb törvényekre. A speciális
tudományok törvényeinek redukálhatósága fundamentális torvényekre jelentheti azt,
hogy előbbiek a fundamentális törvényekből logikailag következnek. A speciális tu-
dományos törvények redukálhatósága fundamentális törvényekre azonban nem jelent
feltétlenül fogalmi redukciót. A redukció egy gyengébb verziója az ún. ontológiai re-
dukció csak azt követeli meg hogy a külvilág objektumai között fennállnak bizonyos,
a redukciót megalapozó relációk. Jelen dolgozat célja egy ontológiai minimalista hu-
meiánus elmélet kidolgozása, ez két dolgot jelent az I. kritériummal kapcsolatban.
A tudományos törvények kifejezhetők ∀x(Fx ⊃ Gx) univerzális kijelentések segít-
ségével, mivel nem a metafizikai természettörvényekről beszélünk, az implicit kikö-
tések problémája nem merül fel. A metafizikai elméletek olyan törvény-fogalomra
hivatkozva próbálnak számot adni a tudomány törvényeiről, mely nem egyeztethető
össze a tudományos gyakorlattal. Az I. kritérium ilyen olvasata a kikötéseket explicit
módon kifejező ideális elméletet állítja szembe az aktuális tudományos elmélettel.
A törvények csak az adott tudományos elmélet keretein belül értelmezhetők és az
elméletek szolgáltatják azt a kontextust, melyben ezek a kijelentések univerzálisan
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igazak lesznek. A kikötések ezekben a kontextusokban implicit módon vannak ugyan
jelen, de a tudományos törvények elemzése nem is követeli meg, hogy a kikötéseket
explicitté lehessen tenni. Az a kérdés, hogy vajon léteznek-e valóban univerzális tör-
vények ha minden törvény csak egy adott tudományos elméleten belül érvényes,
kétféleképp válaszolható mag: Az egyik válasz szerint nincsenek olyan törvények,
melyek elméleteinktől függetlenül univerzálisak lennének, az az intuíciónk, hogy bi-
zonyos törvények erősebbek, míg más törvényekkel kapcsolatban megengedhetőnek
látjuk, hogy univerzalitásuk csak egy adott modellen belül legyen érvényes. Ez az
intuíció azonban nem támasztható alá független, és a tudományos gyakorlat szem-
pontjából releváns érvekkel. A másik lehetséges válasz szerint pedig amennyiben egy
törvény az összes modellben igaz, úgy beszélhetünk valóban univerzális törvények-
ről, ám ebben az esetben sem beszélhetünk az univerzalitásnak arról az értelméről,
melyet a kérdésben implicit módon feltételezett intuitív meggyőződéseink sugallnak.
Ezek alapján a tudományos törvények ontológiai minimalista értelmezése alapján a
következő kritériumot kapjuk:

i. A törvények ∀x(Fx ⊃ Gx) formában kifejezhető regularitások

A törvények szükségszerűségével kapcsolatban láttuk, hogy a humeiánus elmélet
alapján a törvények episztemikus és fizikai értelemben lehetnek szükségszerűek. A
governista elméletek képviselői szerint emiatt a humeiánusok nem képesek számot
adni a természeti törvényekről. Ez a kritika a metafizikai elméletek kontextusában
megállja a helyét, hiszen a szükségszerűként elgondolt természeti törvény fogalma
nem azonosítható a humeiánus törvényfogalommal. Ez azonban nem jelent gondot
akkor, ha nem egy metafizikai fogalmat, hanem az aktuális tudomány törvényeit
szeretnénk magyarázni. a humeiánus elmélet, és így annak ontológiai minimalista
verziója sem adhat számot a természeti törvényekről, ám mindaddig, amíg nincse-
nek meggyőző érvek annak alátámasztására, hogy a tudomány valóban a metafizikai
elméletek által definiált természeti törvények felfedezésében érdekelt, ez nem jelent
túlzottan komoly kihívást. A Def3.2 és Def3.3 értelemben vett episztemikus és fizi-
kai szükségszerűségnél erősebb szükségszerűség-fogalomra a törvények tudományos
gyakorlatban betöltött szerepének magyarázatához nincs szükségünk. Ami fizikailag
szükségszerű, az természetesen episztemikus értelemben is az. Azok a tudományos
törvények, melyekkel kapcsolatban nem egyértelmű, hogy levezethetők-e a fizikai
törvényekből, a minimalista javaslat alapján az episztemikus szükségszerűség (�E)

fogalma segítségével magyarázhatók. Egy lehetséges ellenérv szerint a törvényeket
azért nem értelmezhetjük az episztemikus szükségszerűség segítségével, mert ez a
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fajta szükségszerűség nem csak a törvények sajátja. Olyan kijelentések is lehetnek
ugyanis episztemikus értelemben szükségszerűek, melyeknek semmi közük a törvé-
nyekhez. Vegyük észre, hogy az ellenérvben szerepel az a rejtett premissza, hogy a
speciális tudomány törvényeinek oly módon kell szükségszerűeknek lenniük, hogy az
a mód ontológiailag megkülönböztesse a törvényeket a többi általánosítástól, vagy
partikuláris ténytől. Ez pedig épp az a premissza, amit a humeiánus elmélet tagad,
így független érv hiányában nincs okunk azt elfogadni.

ii. A tudomány törvényei episztemikus értelemben szükségszerűek

A III. és IV. kritériumok minimalista verziója így hangzik:

iii. A tudomány törvényeire, mint empirikus szabályszerűségekre hivatkozva elő-
rejelzéseket tehetünk.

iv. A törvények igazak maradnak az olyan releváns, szubnomikus tényellentétes
feltevések mellett, melyek konzisztensek a törvények halmazával.

Általánosan elfogadott tétel, hogy a törvényeknek központi szerepe van a valóság-
ra vonatkozó ismereteinkben. A fenti két kritérium teljesülése automatikusan maga
után vonja ezt. Az iii. a tudományban betöltött szerep szempontjából meghatáro-
zó fontossággal bír. A metafizikai elméletek vizsgálatakor csupán a törvények ezen
jellegzetességét magyarázó ontológiai előfeltevések bizonyultak illegitimnek. A iv.
a kontrafaktuálisok és a törvények viszonyának Lange-féle elemzésére támaszkodik,
ám ellentétben Lange eredeti megoldásával nem feltételezi a korábban tárgyalt me-
tafizikai vagy nomikus szükségszerűséget. A törvények és véletlenszerű általánosítá-
sok elkülönítése szintén a iv. alapján lehetséges. Azok a regularitások, melyek nem
maradnak igazak a törvények halmazával konzisztens feltevések mellett, nem törvé-
nyek. Fontos megjegyezni, hogy ez a fizikai és a speciális tudományok törvényeire
is egyaránt igaz. iv. összeegyeztethető a Lewis által javasolt megoldással is, mely
szerint a törvények a legjobb deduktív rendszer axiómái, vagy tételei. A minima-
lista megközelítés ezen a ponton annyiban tér el Lewis eredeti megfogalmazásától,
hogy – összhangban a Ladyman és mtsai. (2007) által is javasolt maximával – nem
feltételezi az ideális tudományos elméletet.

Az ideális tudományos elmélet feltevésével kapcsolatos probléma hasonló ahhoz,
ami az objektivitás-kritérium kapcsán már felmerült. Ott a törvények elme- és el-
méletfüggetlensége mellett a metafizikai elméletek hívei által hivatkozott intuíciót
vizsgáltam, mely szerint ha egyáltalán nem léteznének tudományos elméletek, a ter-
mészeti törvények akkor is fennállnának. Abban az értelemben ez a tézis valószínűleg
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helyes, hogy az események között a törvényekben is kifejezett regularitások akkor
is fennállnának, ha nem lennének értelmes megfigyelők. Ebből azonban nem követ-
kezik, hogy a törvények törvény-státuszáról is kijelenthető, hogy az elme- és elmé-
letfüggetlen lenne. Az, hogy a világban megfigyelhető regularitások közül melyeket
azonosítjuk törvényként, legalább részben függ aktuális tudományos elméleteinktől.
A metafizikai elméletektől eltérően a minimalista megközelítés alapján p törvény
státusza pusztán annyit jelent, hogy p az aktuális tudományos elmélet magyarázat-
ban és az előrejelzésben központi szerepet játszó kijelentése. Ennek fényében a V.
módosításával a következő objektivitás-kritériummal egészíthetjük ki listánkat:

v. A törvényekben kifejezett korrelációk az objektív valóság részét képezik.

A v. egy, a V.-nél gyengébb feltevés, mivel ez utóbbi a tudományos elméletek által
felfedezett törvények elme- és elméletfüggetlenségét állítja, míg a v. alapján csak
a regularitások objektív realitása mellett kell elköteleznünk magunkat. Ugyan a v.-
ben és a V.-ben kifejezett objektivitás egy bizonyos szempontból nem különbözik
(hiszen a V. is értelmezhető úgy, hogy az is a törvény kijelentésekben kifejezett
korrelációk elme- és elméletfüggetlenségre vonatkozzon), ám a tudomány törvényei
– pontosabban az, hogy mit tekinthetünk törvénynek, és mit nem – nem teljesen
független aktuális tudományos elméleteinktől. Amennyiben a V. kritériumon csak a
törvényekben kifejezett regularitások objektivitása fejeződik ki, úgy megegyezik v.
kritériummal.

A humeiánus metafizika képviselője V. erősebb értelmében beszél a törvények
objektivitásáról. Lewis a törvények és a véletlenszerű áltlánosítások elkülönítésekor
a legjobb deduktív rendszerre hivatkozik, majd az elme- és elméletfüggetlenség biz-
tosítása érdekében egy hipotetikus ideális tudományt feltételez, mely nem kell, hogy
valaha is aktuálissá váljon ahhoz, hogy a törvények tárgyalásakor hivatkozhassunk
rá. Az ideális tudományos elmélet, mint a legjobb deduktív rendszer (vagy a legjobb
deduktív rendszerek összessége) azokat a regularitásokat jelöli ki, melyek objektív
természeti törvények. Legalábbis akkor, ha a természet kegyes hozzánk. (vö. Lewis,
1994, 479)

Lewis céljainak az ideális tudományos elmélet tökéletesen megfelel, hiszen az ő
ellenfelei a governista metafizikai elméletek képviselői. Következésképp – ahogyan
azt a Philosophical Papers II. előszavában explicit módon is kijelenti – a humeiánus
elmélet védelme annak kimutatásában áll, hogy az anti-humeiánus metafizikai el-
lenvetések kivédhetők. Az aktuális tudományos gyakorlat magyarázatát szem előtt
tartva azonban egy ilyen ideális – valódi természeti törvényeket tartalmazó – tudo-
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mányos elmélet feltételezése problematikus.
Az ideális tudományos elmélettel kapcsolatos, jelen vizsgálódás szempontjából

központi jelentőségű probléma, hogy az aktuális tudománytörténetet közelebbről
szemügyre véve nem (vagy nem csak) a Lewis-féle kritériumokkal találkozunk. Lewis
szerint a leginformatívabb és egyben legegyszerűbb elmélet az ideális. Azonban az
informativitás mibenléte kérdéses lehet. Van Fraassen (1989) például arra kérdez rá,
hogy vajon minden információt ide kell-e értenünk, vagy csupán a történetileg adott
aktuális teoretikus érdeklődésünk által kijelölt információk köre tartozik ide. Az
informativitást ugyanis kétféleképp értelmezhetjük. Ha a lehetséges szituációk felől
közelítjük meg, akkor egy elmélet akkor lesz informatívabb egy másiknál, ha az több
lehetséges szituációt zár ki. Ehhez képest a van Fraassen által is propagált elképzelés
alapján az informativitás a gyakorlatban annyit tesz, hogy az informatívabb elmélet
több általunk feltett kérdésre szolgál válasszal.

A gyakorlatban az elméletek közötti választást biztosan a második értelemben
vett inforlamtivitás határozza meg. Ha két versengő elmélet (T1 és T2) közül az egyik
(T1) több számunkra érdekes információt tartalmaz, akkor hiába zárhatunk ki több
(irreleváns) lehetséges szituációt T2 elmélet alapján, a tudomány szempontjából T1

lesz „értékesebb”. Van Fraassen amellett is érvel, hogy még abban az esetben is lehet-
nek kétségeink az ideális elmélet és az aktuális tudomány fejlődésének végpontjaként
elérhető tudomány közötti hasonlósággal kapcsolatban, ha elfogadjuk az egyszerűség
és az informativitás Lewis-féle meghatározását.Egy lehetséges plusz kritérium a töb-
bi tudományos elmélettel való koherencia feltétele. Azonban van Fraassen egy olyan
esetet említ, melyben az extra kritérium alapján meghozott döntésről kiderült, hogy
nem helyes. Kelvin az evolúció ellenében úgy érvelt, hogy az nem egyeztethető össze
azzal, amit a föld életkoráról a fizika alapján tudunk. Amennyiben Kelvinnek igaza
lett volna, a darwini evolúciót el kellett volna vetni. Azonban kiderült, hogy Kelvin
tévedett, így Darwin elmélete ellen ezt az ellenvetést többé nem lehetett alkalmazni.
A példa mindazonáltal megvilágítja, miért van okunk feltételezni, hogy az aktuá-
lis elméletválasztás az ideális tudományos elmélethez vezető útról el is térítheti a
tudományos elméleteket.

Mivel van Fraassen fenti érvei elegendő okot szolgáltatnak arra, hogy a törvé-
nyek v. kritériumnál tágabban értelmezett objektivitásába (a Lewis-féle deduktív
rendszer robusztus értelemben vett igazságába) vetett metafizikai hiteinket (és így
V. „erős” értelmezését) feladjuk, így a továbbiakban felteszem, hogy a törvények
objektivitásáról csak v. értelemben beszélhetünk.

A törvények az eddig említetteken felül az alábbi kritériumoknak mindenképp
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meg kell feleljenek:

vi. Vannak instanciálatlan törvények.

és természetesen

vii. A tudomány törvényei természeti törvények.

Ahogyan azt a 2.3.1. szakaszban láthattuk, a naiv regularitáselmélet alapján
azon túl, hogy nem lehet megkülönböztetni a valódi törvényeket a véletlenszerű igaz
általánosításoktól, a törvények magyarázóerejéről sem lehet kielégítően számot ad-
ni. Ez a felvetés a Lewis-féle, legjobb deduktív rendszerre hivatkozó elmélet alapján
könnyen megválaszolható. Lewis stratégiáját azonban itt nem követhetem megköté-
sek nélkül, hiszen épp az imént érveltem amellett, hogy Lewis legjobb elméletekkel
szemben támasztott kritériumai nem feltétlenül feleltethetők meg az aktuális elmé-
letválasztás kritériumainak, következésképp van okunk kételkedni abban, hogy az
egyszerűség és az informativitás legjobb összhangját megteremtő elmélet hasonlít-
hat az aktuális (vagy a távoli jövőben kidolgozható) elméleteinkhez.

A fenti probléma kiküszöbölése a Lewis-féle megoldási javaslat módosításával le-
hetséges. Lewis, mint láttuk az elme- és elméletfüggetlen természeti törvények elem-
zésekor vezeti be a legjobb deduktív rendszer (más szavakkal az ideális tudományos
elmélet) fogalmát. Azonban az elme -és elméletfüggőség (a metafizikai elméletek ál-
tal támasztott V. kritérium) nem kell, hogy a tudományos törvényeket magyarázó
elmélet kritériumai között szerepeljen.

Kétségtelen, hogy Lewis eredeti megfogalmazása megragad valamit a tudomá-
nyos elméletek közötti összefüggésekből és a tudományos magyarázat sajátosságai-
ból. Vannak „tiszta” esetek, ahol a Lewis-féle kritériumok alapján megalkotott de-
duktív rendszer alkalmas olyan magyarázatok alátámasztására, melyek egy, vagy
akár több diszciplína törvényeit is tartalmazzák tételként, vagy axiómaként. A ké-
miai tulajdonságok visszavezethetők fizikai jellemzőkre és a fundamentális fizikai
törvények alkalmasak a kémiai jelenségek és törvények magyarázatára. Az moleku-
láris fizika, vagy a fénytan törvényei lefordíthatók fundamentális fizikai terminusok-
ban megfogalmazott általánosításokra. A magyarázóerő és az informativitás legjobb
összhangját megteremtő deduktív rendszer fogalma ezekben az esetekben ponto-
san kijelöli a releváns tudományos törvények körét, melyekre hivatkozva magyarázni
tudjuk a jelenségeket.

Meglehet, hogy például van Fraassen ellenvetéseinek hatására fel kell adjuk az
ideális tudomány posztulátumát, ám a „szomszédos” tudományterületek törvényei-
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nek ilyen, a Ramsey-Lewis elmélettel rokon értelmezését nem feltétlenül. Lewis ideá-
lis, jelenségek egészét lefedő deduktív rendszere helyett hivatkozhatunk az egymással
szoros kapcsolatban lévő tudományterületek törvényeit egységesítő deduktív rend-
szerekre, melyek interdiszciplináris magyarázatokat tesznek lehetővé. Ezek a deduk-
tív rendszerek természetesen nem alkalmasak arra a feladatra, amire Lewis erede-
tileg szánta az ideális tudományos elméletként értett legjobb deduktív rendszert(ti.
a természettörvények elkülönítését a véletlenszerű általánosításoktól), ugyanakkor
lehetővé teszik, hogy a tudományos törvények magyarázzák eseteiket anélkül, hogy
a valóság valamely alapvetőbb jellemzőjére kellene hivatkoznunk. A törvények és vé-
letlenszerű általánosítások megkülönböztetésére a minimalista megközelítésen belül
a törvények kontrafaktuális stabilitására hivatkozhatunk.

Ugyanilyen módon adhatunk magyarázatot az instanciálatlan törvények létezésé-
re is. Lewis elméletének egyik komoly előnye riválisaival szemben, hogy segítségével
elegáns magyarázatot kapunk az olyan törvényekre, melyek a valóságban ugyan nem
instanciáltak, ám a magyarázóerő és az egyszerűség legjobb összhangját megvalósí-
tó, a jelenségek magyarázatára megalkotható deduktív rendszerek tételei lehetnek.
Mint láttuk, azzal kapcsolatban, hogy ezek a kritériumok valóban megfeleltethetők
az aktuális elméletválasztás kritériumainak, kételyek merülhetnek fel. Amennyiben
azonban a Ramsey-Lewis elmélet helyett – a fentebb javasolt módon – az egymás-
sal szoros kapcsolatban lévő aktuális tudományos elméleteket egységesítő deduktív
rendszerekre hivatkozunk, ez az ellenvetés kivédhető.

Az ADT elmélet, a diszpozicionalisták, valamint a Lewis-féle humeiánus meg-
közelítés hívei egyaránt feltételezik, hogy a törvények megfelelnek az I. - II. kri-
tériumoknak. Ez a törvényfelfogás azonban nem alkalmas a tudományos gyakorlat
magyarázatára. Ahogy az korábban a kikötések problémája kapcsán nyilvánvalóvá
vált, az I.-nek megfelelő, explicit módon kifejezhető törvények köre igen szűk. Ear-
man és Roberts (1999) azon az áron képes csak kezelni a kikötések problémáját,
hogy a tudományos törvények közül meglehetősen kevés lesz természeti törvény. Le-
wis ideális tudományos elmélete szintén olyan törvényeket eredményez, melyek nem
azonosíthatóak az aktuális tudomány törvényeivel. A legtöbb, amit egy tudomá-
nyos törvényről mondhatunk Lewis elmélete alapján az, hogy ha a természet kegyes
hozzánk, akkor valamennyire megközelíthetik a valódi természeti törvényeket. Az I.-
ben feltételezett univerzalitás fogalom szinonim az abszolút érvényességgel. Ahogyan
azt az előző szakaszban láttuk a legtöbb tudományos törvény nem univerzális ilyen
értelemben. Az általános gáztörvény például egy adott mennyiségű ideális gáz álla-
pothatározói (p nyomása, V térfogata, és T hőmérséklete) közötti összefüggést adja
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meg. Természetesen vannak olyan gázok, melyek nem pontosan az általános gáz-
törvénynek megfelelően fognak viselkedni, de ettől még a pV = nRT tudományos
törvény az ideális modellen belül igaz. A természeti törvényekkel szemben támasz-
tott I. kritérium tehát nem egyeztethető össze azzal a feltevéssel, hogy a tudomány
a természeti törvények felfedezésébe érdekelt (vii.). Az V. kritériumról is kimutat-
ható, hogy az csak az ideális elméletként elképzelt tudomány törvényeire lehet igaz.
A szintén az előző szakaszban vizsgált van Fraaassen által hozott érv, mely szerint a
tudományos elméletek fejlődése nincs összhangban a tökéletes tudományos elmélet-
tel szemben támasztott Lewis-féle kritériumokkal azt a feltevést támasztja alá, hogy
a tudomány által feltárt törvényszerűségek (legalább részben) elmefüggők. Mivel
a metafizikai elméletek által feltételezett öt kritérium közül kettőről kimutatható,
hogy nem alkalmazható a tudomány törvényeire, a vii. a természeti törvényekkel
nem kompatibilis : A tudomány törvényei nem természeti törvények.

Azt az imént láttuk, hogy amennyiben univerzalitáson nem valamiféle abszolút
igazságot értünk, az I. megfeleltethető a minimlaista olvasat gyengébb, i. feltételé-
nek. Hasonló a helyet az előrejelzéssel is. Amikor a metafizikai elméletek képviselői a
III. kritériumra hivatkoznak, akkor arra utalnak, hogy a törvények kitüntetett státu-
sza mintegy előfeltétele annak, hogy az előrejelzés sikeres legyen. Ezzel ellentétben a
iii. pusztán annyit állít, hogy egy erős korreláció fennállása általában elegendő indok
arra, hogy a következő pozitív esethez egy adott valószínűséget rendeljünk. Ez nem
mondd többet annál, hogy a törvényeket felhasználjuk induktív következtetéseink
során. az előző kettőhöz hasonlóan a IV. sem egzakt kritérium. A metafizikai elmé-
letek képviselői valami olyasmit értenek az alatt, hogy a törvények alátámasztják
a kontrafaktuálisokat, hogy valamiképp azok ontológiai prioritása lesz felelős egyes
kontrafaktuálisok igazságáért. Ehelyett arra a nem-reduktív értelmezésre hivatkoz-
hatunk, mely a kontrafaktuálisok törvényekkel szembeni stabilitását mondja ki (a
iv. Lange Def3.6 definícióján alapul).

A fentiek és a második fejezet alapján (ahol amellett érveltem, hogy az ADT
elmélet és a diszpozicionalisták feleslegesen szaporítják a létezők számát) egyes kri-
tériumokat fel kell adnunk, mert nem egyeztethetők össze a tudományos gyakor-
lattal, vagy az ontológiai gazdaságosság elvével. A tudományos gyakorlattal való
összeegyeztethetőség (amelyről kimutattuk, hogy a metafizikai elméletek törvény-
fogalmával nem kompatibilis) viszont felkerült a törvényekkel szemben támasztott
kritériumok listájára. Habár az I. - V. kritériumok megfogalmazása nem egyértelmű,
és a különböző metafizikai elméletek fényében mást jelenthetnek, a továbbiakban
felteszem, hogy a A metafizikai elméletek törvényekkel szemben támasztott krité-
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riumai és az ontológiai minimalista követelmények közötti különbségeket a 3.2. és
3.3. táblázatokban összegezhetjük. A 3.2.táblzat azt mutatja, hogy a tudománzyos
törvények nem felelnek meg a metafizikusok által alapvetőnek tartott kritériumok-
nak, s így nem lehetnek természettörvények. A 3.3. táblázatból azt olvashatjuk ki,
hogy alegtöbb kritérium elfogadható a metafizikusok számára is, ám a tudományos
gyakorlattal való összeegyeztethetőség csak abban az esetben megvalósítható, ha az
elméletünk a tudomány törvényeire, énem pedig valamiféle metafizikai koncepcióra
fókuszálunk.

3.2. táblázat. Metafizikai elméletek törvényekkel szemben támasztott kritériumai

Kritériumok Természeti törvény (ADT) Természeti törvény (Lewis) Tudományos törvény

I. X X ×
II./130 X × ×
II./231 X X X

III. X X X

IV. X X X

V. X X ×

3.3. táblázat. Ontológiai minimalista kritériumok

Kritériumok Természeti törvény (ADT) Természeti törvény (Lewis) Tudományos törvény

i. X X X

ii. X X X

iii. X X X

iv. X X X

v. X X X

vi. X X X

vii. × × X

Az eddigiekben amellett érveltem, hogy amennyiben a tudományos gyakorlat
magyarázatára törekszünk, a tudományos törvényekről alkothatunk plauzibilis filo-
zófiai elméletet, a természeti törvényekről azonban – legalábbis ahogyan a fogalmat
a metafizikai elméletek alapján meghatározhatjuk – nem. Felmerülhet a kérdés, hogy

30 II./1 : A törvények nomologikus ( Def3.5), vagy metafizikai ( Def3.4) értelemben szükség-
szerűek.

31 II./2: A törvények episztemikus Def3.3 vagy fizikai Def3.2 éretelemben szükségszerűek.
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vajon a 3.2. táblázatban felsorolt minimalista előfeltevések valóban elegendőek-e a
törvények a megismerésben betöltött speciális szerepének magyarázatára. Hogy erre
a kérdésre válaszolni tudjak, az eddigiek összefoglalásaként két példa (a kihajlásra
felírható egyenlet és az instanciálatlan tehetetlenségi törvény) segítségével mutatom
be, hogy a minimalista megközelítés valóban alkalmas a törvények tudományban
betöltött szerepének magyarázatára.

A törvények feltételezett univerzalitásával szemben megfogalmazott, a kikötések
végtelen számára hivatkozó standard ellenvetést alátámasztani hivatott fizikai példá-
hoz hasonlót nem nehéz találni. Egy L hosszúságú egyenes, állandó keresztmetszetű
vasrúdra ható kritikus FE nyomóerőt (melynél létrejöhet a kihajlás) a

FE = π2EI

L2
(3.14)

összefüggéssel kapjuk meg, ahol E a rugalmassági modulus (vas esetén 20 · 1010Pa)
és I a kör keresztmetszetű rúd másodrendű felületi nyomatéka (π

4
r6).

Az 3.14 összefüggés nem számol az test mikroszkopikus és fenomenologikus jel-
lemzői közötti kapcsolattal. A kihajláshoz szükséges FE nyomóerő függ a vasrúd
kristályszerkezetétől is. Az esetleges kristályhibák a (3.14.) egyenlet által meghatá-
rozottól eltérő kritikus nyomóerőt eredményezhetnek. Mindez csak abban az eset-
ben jelenthet problémát, ha a törvényektől megköveteljük a metafizikai elméletek
által feltételezett abszolút igazság értelmében vett unverzalitást (I.). Ez azonban
a tudományos törvények esetében, mint fentebb említettük, nem legitim feltevés.
Mondhatjuk viszont, hogy a (3.14) abban az értelemben univerzális, hogy egy adott
modellen belül minden releváns szóba lehetséges szcenárióban igaz, így az i. teljesül.

Példánknál maradva megvizsgálhatjuk a szükségszerűséggel kapcsolatos feltevé-
sek közötti különbséget is. Míg a diszpozícionista elmélet híve szerint (3.14.) metafi-
zikai értelemben szükségszerű (ti. nincs olyan metafizikailag lehetséges világ, mely-
ben ne lenne igaz), addig az ADT elmélet alapján az nomoligikusan szükségszerű.
Eltérően ezektől a metafizikai megközelítésektől, a minimalista megközelítés csak
a fizikai és az episztemikus szükségszerűséget feltételezi (összhangban a humeiánus
feltevésekkel). (3.14.) fizikai és episztemikus értelemben szükségszerű igazságot fejez
ki. A szükségszerűség értelmezésének ilyen korlátozásával a minimalista álláspont
védelme során nem kényszerülök obskúrus, a tudományos gyakorlat által nem legiti-
málható metafizikai előfeltevések védelmére. A ii. tehát sokkal inkább összhangban
van a tudományos törvényekkel szemben támasztott elvárásainkkal.

A (3.14.) alapján történő előrejelzések fontos szerepet töltenek be a mérnöki
tudományokban. A tudományos törvények ezen jellegzetességét ragadja meg az iii.
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kritérium. Az empirikus szabályszerűségekre hivatkozó előrejelzések lehetőségéhez
nincs szükségünk a metafizikai értelemben erősebb III. feltevésre. (3.14.) összefüggés
nem fejezhető ki az adott modelltől függetlenül explicit módon, a mérnökök ugyan-
akkor továbbra is nagy biztonsággal hagyatkozhatnak az egyenlet alapján tehető
előrejelzésekre.

A (3.14.) összefüggés igaz maradna akkor is, ha vasrudat két méterrel távolabb
szállítanám, vagy ha megjelölném egy krétával, ahogy akkor is gaz maradna, ha FE
erőnél kisebb erőhatást fejtenék ki rá. Ugyanakkor nem maradna igaz, ha például E
értéke más lenne. Ezt fejezi ki iv.. iv. megfogalmazásakor – Lange alapján – elkerül-
hető a homályos, „kontrafaktuálisok törvények általi alátámasztása” fordulatra való
hivatkozás, így a törvények és a tényellentétes kijelentések közötti viszony pontosabb
meghatározását adhatjuk. Ezen túlmenően iv. elfogadásával nem kell a törvények
ontológiai értelemben kitüntetett státuszára hivatkoznunk, ugyanis pusztán a fizikai
és az episztemikus szükségszerűség alapján magyarázható a kontrafaktuálisok és a
törvények közötti – a tudományos kutatás számára nagy jelentőséggel bíró – viszony.

A v. a (3.14.) által kifejezett regularitás objektivitását fejezi ki. Ez a tudomá-
nyos törvények magyarázatához minimálisan szükséges feltétel, amiből ugyanakkor
nem következik, hogy a törvények törvény volta is emle- és elméletfüggetlen len-
ne. A metafizikai elméletek képviselői azt az erősebb nézetet képviselik, hogy ha
egy p kijelentés törvény (�p), akkor ez elme- és elmefüggetlen igazság. Ezt hivatott
kifejezni az V. kritérium. A minimalista megközelítés ezzel szemben csak annyit fel-
tételez, hogy �p előfeltétele, hogy az általa kifejezett regularitás az objektív valóság
valamely jellemzőjét ragadja meg.

A vi. szemléltetésére leggyakrabban felhozott példa a tehetetlenségi törvény, mely
szerint bármely test nyugalomban van, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást vé-
gez, amíg a rá ható erők mozgásállapotának megváltoztatására nem kényszerítik.
A diszpozícionalista elmélet számára az instancia nélküli törvények komoly kihí-
vást jelentenek és az univerzálé-realista olvasatban, vagy a naiv regularitáselmélet
alapján sem egyértelmű, hogy milyen univerzálék lesznek felelősek az ilyen törvénye-
kért, vagy hogyan lehetséges törvény aktuálisan megjelenő regularitás nélkül. Lewis
deduktív rendszerekkel operáló javaslatának módosításával ez a nehézség anélkül
küszöbölhető ki, hogy a törvényekkel kapcsolatos erős realista álláspontot kellene
elfoglalnom. A javasolt módosítással pusztán a v. értelmében vett realizmus mellett
kell elköteleznem magam. Általánosan elfogadott nézet, hogy minden, a törvények-
ről szóló elmélettel szemben megkövetelt minimális kritérium, hogy képes legyen a
törvények és a véletlenszerű általánosítások megkülönböztetésére. A metafizikai el-
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méletek képviselői ehhez hozzáteszik, hogy ennek a különbségnek a valóságban kell
gyökereznie, azaz visszevezethetőnek kell lennie az objektív valóság valamely jellem-
zőjére. A minimalista elemzés ebben az értelemben szükségképpen tartalmaz egy
normatív mozzanatot, s így a metafizikai elvárásoknak természetesen nem felel meg.
Az előzőek során amellett érveltem, hogy ez az elvárás nem legitim akkor, ha a tu-
dományos törvényekről szeretnénk számot adni. A véletlenszerű általánosítások és
a törvények közötti különbség a következőkben áll : a (3.14.)-ben kifejezett törvény
és egy véletlenszerű általánosítás között egyfelől a kontrafaktuálisokkal szembeni
stabilitás alapján, másfelől pedig a Ramsey-Lewis elmélet fentebb tárgyalt, módosí-
tott verziója segítségével tehetünk különbséget. Végezetül, ellentétben a metafizikai
törvény-fogalommal, a vii. kritérium, tekintve, hogy az elemzés a tudományos tör-
vényekre szorítkozik, triviálisan teljesül.

3.2.2. Szuperveniencia

Az ontológiai minimalista megközelítés a Lewis által meghirdetett humeiánus
program alapjain nyugszik, s mint ilyen feltételezi a HS korábban bemutatott ver-
zióját (HSn-t). A javaslat röviden Lewis elméletének erős metafizikai elkötelezettsé-
gektől „megszabadított” verziójaként értelmezhető. Ezek a metafizikai előfeltevések
a következők: a bázistények lokalitása, a törvények elmefüggetlenségét garantáló
"robusztus" realizmus és az ontológiai fundamentalizmus.

Természetesen adódik a kérdés, hogy amennyiben a minimalista javaslat is a
humeiánus elmélet egy verziójának tekinthető, hogyan válaszolhatunk annak kerete-
in belül a hume-i szuperveniencia kapcsán felmerülő problémákra. Mint azt az 1.3.
alfejezetben láttuk, a hume-i szuperveniencia tézisnek van olyan verziója, mely – el-
lentétben Lewis eredeti, a tudományos gyakorlattal összeegyeztethetetlen megfogal-
mazásával – a nomikus és a szubnomikus tények közötti relációként értelmezi a tézist
(HSn). A HSn alapján a nomikus és szubnomikus tények elhatárolására nem áll ren-
delkezésünkre egzakt módon meghatározható szempontok. A hume-i szuperveniencia
tézis (HS) pusztán tudományos gyakorlatra hivatkozó megfogalmazásának javaslata
Earman és Roberts (2005a valamint 2005b) nevéhez köthető. A szerzők a HS-ben
kifejezett relációt pusztán a tudományos kutatás és problémafelvetés szempontjait
figyelembe véve igyekeznek definiálni. Amennyiben ez a megfogalmazás tarthatónak
bizonyul, úgy a szuperveniencia tézis az ontológiai minimalista feltevések között is
szerepelhet.

Earman és Roberts (2005a, 13) a törvényeket a tudományos problémák megol-
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dására szolgáló elvekkel azonosítja, melyekből matematikai összefüggéseket vezethe-
tünk le. A törvények eszerint nem mások, mint a tudományos kutatás során felmerülő
problémák megoldását reprezentáló folytonosan változó mennyiségek közötti deter-
minisztikus relációt kifejező szabályszerűségek. Hasonló javaslattal él Russell (1959)
mikor amellett érvel, hogy a tudományfilozófiai32 diskurzusból száműznünk kell az
okság fogalmát. Russell amellett érvel, hogy a fejlett tudomány [advanced science],
és különösen a fizika nem a jelenségek okainak feltárásában érdekelt, ahogyan azt a
metafizikusok feltételezik. Az okság elemzésekor Russell arra jut, hogy a fogalomban
implicit módon feltételezve van a valóság temporális aszimmetriája, mely előfelte-
vést nem találjuk meg a tudomány törvényeinek megfogalmazásaiban. Earman és
Roberts megközelítése annyiban rokon Russell elképzelésével, hogy ugyanabból a
premisszából kiindulva – ti. hogy a tudományos problémák megoldásában általában
nincs szerepe az oksággal vagy a törvényekkel kapcsolatos metafizikai feltevéseknek
– érvelnek amellett, hogy a törvények a gyakorlatban nem többek következtetési
szabályoknál melyek egy konkrét, általában fizikai probléma megoldásához felhasz-
nálható matematikai összefüggésként értelmezhetők. A „nem többek” kifejezés itt
azt az alapállást fejezi ki, mely az ontológiai minimalista értelmezésnek is sajátja.
E szerint a törvények magyarázatához nincs szükségünk igazolhatatlan metafizikai
elméletekre, elegendő a törvények gyakorlati szerepét vizsgálni.

Earman és Roberts Thomas S. Kuhn (2002) sokat idézett művére hivatkozva
erről a következőket írja:

Egyetértünk Kuhnnal abban, hogy a tudomány központi jellegzetessége,
hogy az egyfajta rejtvényfejtés [problem-solving activity], melynek során
a problémák és megoldásaik többé kevésbé rendszerezettek [regimented]
és abban is, hogy a konkrét [particular] tudomány problémái és megoldá-
sai révén mutatkozik meg. A modern fizikában (amin legalábbis a Newton
utáni fizikát értjük) a problémák tipikusan differenciálegyenletek (vagy
egyenletrendszerek) meghatározott peremfeltételekhez – tipikusan kez-
deti feltételekhez – kötött megoldásaiként jelentkeznek.
(Earman és Roberts, 2005a, 13)

Ezek alapján a törvények természetéről a konkrét (fizikai)problémák megoldásának
elemzésével tudhatunk meg többet:

32Russellnél természetesen a valóság szerkezetére vonatkozó legitim filozófiai elmélet csak tu-
dományfilozófia lehet
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[. . . ]Mindazonáltal ahhoz, hogy megoldjunk egy problémát, szükségünk
van kétféle tényre: a kezdeti és peremfeltételekre, valamint a törvények-
re, melyekből a differenciálegyenleteket levezetjük. Ezt a kétfajta tényt
kifejezetten különböző módokon használjuk fel a probléma megoldása so-
rán. Ugyanis a kétféle tény kifejezetten különböző metodológiai szerepet
játszik a fizikai problémák megoldásában.
(Earman és Roberts, 2005a, 14)

Az idézetben szereplő elgondolás plauzibilitása egyszerű példák segítségével belát-
ható. Amikor például arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy testre mekkora erő hat,
akkor a sebessége (v) és a tömege (m) közötti

F =
∆(mv)

∆t
(3.15)

összefüggést alkalmazzuk. Nincs szó univerzálékról, a közöttük fennálló szükségsze-
rűsítő relációkról, a rendszer egyes elemeinek redukálhatatlanul diszpozicionális tu-
lajdonságairól. A 3.15 összefüggés és a v, m peremfeltételek elegendőek a fizikai
probléma megoldásához. Az Earman és Roberts által kifejtett projekt jól illeszkedik
az e fejezetben javasolt ontológiai minimalista elemzéshez:

Ezen a ponton felmerül az a nyilvánvaló kérdés, hogy vajon ezt a metodo-
lógiai megkülönböztetést a valóság különböző fajta tényei közötti szubsz-
tantív metafizikai distinkcióként kell-e értelmeznünk. Véleményünk sze-
rint épp ez a HS körüli viták voltaképpeni tétje. Azt gondoljuk, hogy
a HS-t oly módon kell megfogalmazni, hogy az a minimális feltevéseket
foglalja magába, mely feltevéseket elfogad az is, aki tagadja, hogy a pe-
remfeltételek és a differenciálegyenletek közötti metodológiai különbség
megfeleltethető fundamentálisan különböző ténytípusok közötti különb-
ségnek. (Earman és Roberts, 2005a, 14)

Egy lehetséges ellenvetés lehet, hogy ha a törvényeket a fizikai problémák megol-
dásaira hivatkozva definiáljuk, akkor az olyan tudományok törvényeiről, melyek nem
„matematizálhatók”, nem tudunk számot adni. Vannak olyan tudományos általánosí-
tások melyek nem fogalmazhatók meg egzakt matematikai módon. Példaként említ-
hető a fentebb már említett evolúcióbiológiai összefüggés (Dollo törvénye). Earman
és Roberts válasza erre a felvetésre a következő: Egyfelől vannak olyan tudomány-
ágak, melyekre a szóban forgó meghatározás ugyanolyan jól alkalmazható, mint a
fizikára (ilyen például a kémia), másfelől pedig az, hogy a fizikai törvényekre koncent-
rálnak sokkal inkább praktikus okokra, semmit a speciális tudományok törvényeivel
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szembeni szkepticizmusra vezethető vissza. A fizikai példák sokkal egyértelműbbek,
s így a szubnomikus bázis kijelölésekor hasznosabbnak bizonyulnak, mint a speciá-
lis tudományokból vett esetek. Ahhoz, hogy egzakt formában megfogalmazzunk és
megoldjunk egy tudományos problémát mérhető mennyiségekre és azok változásai
között fennálló összefüggések feltárására van szükség. A szubveniens bázis Earman
és Roberts által javasolt meghatározása a következő:

A humeiánus bázis egy adott világban azon nem-nomikus tények halma-
za, melyek megbízható, téridőben véges megfigyelési, vagy mérési eljárás
eredményei lehetnek. (Earman és Roberts, 2005a, 17)

A szerzők ugyanitt, a 23. lábjegyzetben tisztázzák, hogy a definícióban a „nem-
nomikus tény” olyan igaz propozíció, melyből sem logikailag, sem metafizikailag nem
következik, hogy egy kijelentés törvény, vagy hogy egy kontrafaktuális kijelentés igaz.
A nomikus és szubnomikus tények ilyen megkülönböztetése pusztán metodológiai,
nem von maga után ontológiai különbséget, ahogyan azt a metafizikai elméletek
képviselői feltételezik.

A természeti törvényekkel kapcsolatos realizmusról a cikk második részébenEarman
és Roberts a következőket írja:

Valójában osztozunk anti-humeiánus ellenfeleinkkel (többek között Arm-
strong (1983), Dretske (1997), Tooley (1977), Carroll (1994), Lange (2000),
Maudlin (nem publikált) és mások) a természeti törvényekkel kapcsola-
tos realista elkötelezettségben. E mindannyiunk által elfogadott realiz-
mus szerint léteznek természeti törvények, és az, hogy valami természeti
törvény, a világ objektív, nem valamiféle konvenció vagy döntés ered-
ményeképp létrejövő, tőlünk függő tulajdonsága, illetve hogy lehetséges
episztemikusan igazolt alapja annak a hitnek, hogy valami természeti
törvény. Úgy véljük, hogy a HS tagadása ezt a fajta realizmust veszé-
lyezteti. (Earman és Roberts, 2005b, 254)

Ezen a ponton az ontológiai minimalista javaslat természetesen eltér Earman
és Roberts álláspontjától, amennyiben a �p kijelentés igazságának elmefüggetlensé-
gével kapcsolatban agnosztikus álláspontot implikál. Fontos azonban megjegyezni,
hogy az ontológiai minimalista megközelítés nem azonosítható az anti-realista, nor-
matív elméletekkel sem. Egy normatív humeiánus alternatíva, Barry Ward (2002)
projektivista javaslata a következőképp hangzik: Amikor természeti törvényekről
beszélünk, úgy teszünk, mintha a valóság jellemzőjéről lenne szó, de
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a törvény kijelentések valójában normatív állításokként, a magyarázat és az elő-
rejelzés sikeréhez szükséges levezetési szabályokként értendők.33 Ezek alapján egy
fizikai rendszer leírása valamely törvény modellje lesz. Egy fizikai törvény modellje
azt írja le, hogyan változik egy partikuláris fizikai rendszer az időben. Ward Newton
második törvényének példáján keresztül szemlélteti a projektivista interpretációt:
A dinamika alaptörvénye kifejezhető egy differenciálegyenlet segítségével

F =
dI

dt
, (3.16)

Ahol: F : az erő vektora
I :a test impulzusa I = mv (m a tömeg és v a sebesség vektora)
t : az idő

mely meghatároz egy modellt, melyben adott fizikai problémákat oldhatunk meg.
Ezt az egyenletet nevezi Ward modell-generáló szabálynak [Modell Generating Rule].
(vö. Ward, 2002, 197)

Ward elemzése megköveteli egyfajta normatív logika [normative logic] kidolgo-
zását, melynek segítségével a törvény-kijelentések közötti, illetve a törvények és a
fizikai leírások közötti konzisztencia garantálható. A modell-generáló szabály (MGR)
a regularitásként értett törvényekből „vezethető le”. A (∀x)(Fx ⊃ Gx) univerzális
általánosítás alapján megalkothatjuk a következő MGR-t: Egy tetszőleges a fizikai
rendszer esetén csak olyan modell alkotható, melyben az Fa ⊃ Ga kondícionális igaz.
(vö. Ward, 2002, 198)

Atomi törvény-kijelentések halmaza Ward elmélete alapján akkor konzisztens,
ha nincsenek olyan, a törvények alapján megalkotható modell-generáló szabályok,
melyek kezdeti feltételek adott halmaza mellett inkonzisztens fizikai leírásokhoz ve-
zetnek. A tudományos elméletalkotás során Ward szerint több lehetséges modell-
generáló szabályt is kipróbálunk, fizikai tudásunk bővítésekor pedig a fizikai rend-
szer versengő (részleges)leírásait is teszteljük. Ha w egy lehetséges fizikai szituáció
teljes leírása és T a w-ben leírt fizikai leírással konzisztens törvények halmaza, akkor
több < w, T > párt írhatunk föl, s ezek a rendezett párok az elképzelhető összes le-
hetőséget kimerítik. Ebből következik az is, hogy a Ward által javasolt projektivista
nézet sérti a HS-t. (vö. Ward, 2002, 199-200)

33Ward megfogalmazásában szerepel a Hume oksági kijelentéseinkkel kapcsolatos eredeti meg-
fogalmazásával rokon „attitűd” kifejezés is. Hume az oksági következtetéseket a megszokásra
vezette vissza, ennyiben szintén az elme működésének sajátosságaként értelmezte a szükség-
szerű kapcsolat tulajdonítását.
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Ward projektivista javaslatának bemutatásával szemléltethető, hogy van olyan
humeiánus nézet, mely nemcsak elhagyja a HS-t, de éppenséggel megengedi annak
sérülését is. Az ontológiai minimalista humeiánus megközelítés, Lewis eredeti inten-
cióival összhangban a HS-t kontingens tézisként értelmezi. Amennyiben a HS-ről
(pontosabban annak fent vázolt, Earman és Roberts-féle verziójáról) kimutatható,
hogy nem konzisztens tudományos elméleteinkkel, a projektivista humeiánus elmélet
valamely verziója továbbra is élő lehetőség marad a minimális ontológiai elkötele-
zettségekre támaszkodó elemzés védelmezője számára. A HS mögött meghúzódó
központi gondolat az, hogy a törvények nem többek eseteik összességénél. Ezt, illet-
ve a nomikus és a szubnomikus tények közötti metodológiai distinkciót az standard
neo-humeiánus elméletekből átvéve egy olyan naturalista alapálláshoz jutunk, mely
szerint a tudományos törvények a szubnomikus bázis tényei által determinált igaz ki-
jelentések. Ez a szubnomikus bázis pedig csak olyan tényeket tartalmazhat, melyek-
ről tudásunk csak megbízható, téridőben véges mérési, vagy megfigyelési folyamat
révén lehetséges.

Az ontológiai minimalista megközelítés célkitűzései jóval visszafogottabbak, mint
a metafizikai projektek programjai. A metafizikai vállakozásról –legalábbis ami a
törvényeket, és általánosan a tudományfilozófiát illeti – le kell mondjunk, ha a tudo-
mányos gyakorlatról szeretnénk számot adni. Amikor tudományos törvényekről szóló
elméletünket kidolgozzuk, azt mindig annak tudatában tesszük, hogy a tudomány
fejlődésével filozófiai elméleteinken változtatnunk kell, esetleg új elméletet kell kidol-
goznunk. A HS-ről kiderülhet, hogy összeegyeztethetetlen empirikusan alátámasztott
elméleteinkkel. Ebben az esetben elméletünk korrekcióra szorul. A humeiánus elmé-
let projekcionista olvasata egy ilyen lehetőség. Annak az esélye ugyanakkor, hogy
empirikus úton olyan tudásra teszünk szert, mely a törvényekkel kapcsolatos, erős
metafizikai elkötelezettségeket vállaló elméletet támaszt alá, csekély. Nem valószínű,
hogy ilyen tudásra tennénk szert a jövőben, de a priori módon nem is zárhatjuk ki
ezt a lehetőséget. Mindaddig azonban, amíg ilyen empirikus bizonyítékok nem állnak
rendelkezésünkre, a gazdagabb ontológiai hátteret feltételező elméletek motiválatla-
nok.
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