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1. A Kutatás célja és tárgya

A disszertáció a természeti törvények analitikus metafizikai irodalomban tárgyalt
problémájára fókuszál. A kutatás során vizsgált elméletek a David Lewis (1986,
1994) által kidolzott és védelmezett humeiánus elmélet, David Armstrong univerzálé-
relaista javaslata (lásd Armstrong, 1983) és az Alexander Bird (2005) által képviselt
diszpozicionalista megközelítés.

A metafizikai (redukcionista) elméletek a „Mik a természeti törvények?” kérdés-
re jellemzően fogalmi elemzés keretein belül próbálnak választ találni. Az effajta
megközelítések nagyban támaszkodnak intuitív meggyőződéseinkre, melyek megbíz-
hatóságával kapcsolatban empirikus (Weinberg et al., 2008) és metodológiai alapon
(Williamson, 2004; Cappelen, 2013) is megfogalmazhatók komoly ellenérvek. Intuí-
cióink megbízhatóságával kapcsolatos kísérleti eredmények alapján megállapítható,
hogy azok kulturális, társadalmi-gazdasági háttértől, iskolai végzettségtől függően
változhatnak. Ezen kísérleti eredmények fényében nehéz lenne meggyőző, a metafi-
zikai vitákban bizonyító erejű intuíciók melletti érvvel előállni. Az intuíciók termé-
szete, és azok bizonyító (meggyőző) ereje önmagában vita tárgyát képezi és nincs
jele annak, hogy a jövőben e kérdésekre megnyugtató választ kapunk. A metafizi-
kai elméletekkel szemben megfogalmazott kritikák egy másik típusa ezen elméletek
ontológiai redundanciájából, valamint a metafizikai elméletek ontológiájának a tu-
dományos gyakorlattal való összeegyeztethetetlenségéből indul ki (vö. Lange, 2000;
Ladyman et al., 2007).

Disszertációm központi kérdése a következő: Lehetséges-s egy olyan metafizikai
elmélet mellet érvelni, mely immúnis a fenti ellenvetésekre? A dolgozat a metafizi-
kai elméletek ontológiai elkötelezettségeinek vizsgálatára, valamint annak kérdésnek
a megválaszolására vállalkozik, hogy mely kritériumok korlátozásával dolgozható
ki ilyen elmélet. Az elemzés konklúziója az, hogy egyes kritériumok ezek közül a
tudományos gyakorlat alapján nem megalapozható spekulatív megszorítások. Az
irodalomban tárgyalt elméletek alternatívájaként a humeiánus elmélet egy metafizi-
kai értelemben gyengébb (ontológiai minimalista) verzióját vizsgálom, ugyanakkor
nm zárom ki annak lehetőségét, hogy a későbbi vizsgálatok alapján a humeiánus
elméletet ezen ontológiailag "lecsupaszított" verzióját is el kell vetnünk. Amennyi-
ben kiderülne, hogy a humeiánus elmélet ilyen minimalista verziója nem képes a
törvények karakterisztikus jellemzőinek megragadására,a következő opciók közül vá-
laszthatunk: vagy a minimalista feltételeknek megfelelő egyéb alternatívákat kell
megvizsgálnunk,vagy a metafizikai projektet kell feladnunk.
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2. A disszertáció felépítése

A dolgozat egy bevezető, és három fő fejezetből áll. Az első két fejezetben azokat
a kihívásokat vizsgálom, melyekkel a humeiánus elmélet védelmezői szembesülnek,
úgy mint: az elmélet ontológiai keretének kurrens tudományos elméletekkel való
összeegyeztethetetlensége valamint az alternatív elméletek képviselői által megfo-
galmazott kritikák. A harmadik fejezetben amellett érvelek, hogy (1) a természeti
törvény fogalma – ahogyan az a rendelkezésre álló metafizikai elméletek alapján de-
finiálható – nem koextenzív a tudományos törvény fogalmával, valamint hogy (2)
ha az általános metafizikai projektet (miszerint a törvényeket egy adott metafizikai
elméletbe beilleszthető módon kell magyaráznunk) feladjuk, egy ontológiai értelem-
ben "józanabb" elmélet kidolgozása válik lehetségessé, mely elmélet könnyebben
összeegyeztethető a tudományos gyakorlattal.

2.1. A humeiánus megközelítés

Az első fejezetben a humeiánus megközelítés központi doktrínája, a hume-i szu-
perveniencia kerül tárgyalásra. A hume-i szuperveniencia alapján a törvények pusz-
ta regularitások: a lokális, partikuláris tények mozaikján szuperveniálnak. A nézet
képviselői különböző módokon definiálták a szubveniens bázist, illetve az azt alkotó
szubveniens tények legfontosabb tulajdonságait. Az 1.1 szakaszban ezért egy álta-
lános definíciót vezetek be, mely definíció alapján humeiánus elméletek különböző
megfogalmazásai összehasonlíthatók. David Lewis eredeti megfogalmazásának vizs-
gálatára az 1.2 szakaszban kerül sor. Ezt követően az eredeti megfogalmazás ontoló-
giai furcsaságait (1.2.1) valamint a hume-i szuperveniencia és a kvantummechanika
összeegyeztethetőségének problémáját (1.2.2)m vizsgálom. Ugyanitt egy olyan érvet
is bemutatok, mely szerint a Lewis-féle megfogalmazás a klasszikus mechanikával
sem összeegyeztethető. Az 1.2.3 szakaszban az ontológiai fundamentalizmus kapcsán
felmerülő problémákat tárgyalom, majd egy olyan megoldási javaslatot mutatok be,
mely segítségével a fenti ellenvetések megkerülhetők.

2.2. A törvények governista felfogása

A humeiánus elmélet alternatíváink központi feltevése, hogy a törvények irányít-
ják [govern] a partikuláris tényeket (ellentétben a humeiánus feltevéssel, mely szerint
a partikuláris tények mintázata határozza meg, mik az aktuális törvények). Az eb-
ből a feltevésből kiinduló elméletek, és a humeiánus elmélet governista kritikájának

4



bemutatása a második fejezet témája.
A humeiánus elmélet egyik legismertebb alternatívája az univerzálékra hivatkozik

a törvények és véletlenszerű általánosítások megkülönböztetésekor. Az Armstrong
(1983) Dretske Dretske (1977) és Tooley Tooley (1977) nevéhez köthető (és neveik
kezdőbetűi alapján ADT elméletként is hivatkozott) megközelítés alapján a "Bár-
mely urángömb átmérője kevesebb, mint egy mérföld" kijelentés egy törvényt fejez
ki, mivel a szóban forgó tulajdonságok (univerzálék) között szükségszerű kapcso-
lat van. Ez a szükségszerű kapcsolat egy másodrendű univerzálé (reláció, melynek
tagjai elsőrendű univerzálék). Ugyanígy, a "Bármely aranygömb átmérője kisebb,
mint egy mérföld" kijelentés véletlenszerű, mivel nincs ilyen szükségszerű reláció a
kijelentésben említett tulajdonságok között. Az ADT elméletet a 2.1. szakaszban
vizsgálom.

A humeiánus elméletek másik alternatívája a 2.2. szakaszban tárgyalt diszpozi-
cionlaista megközelítés, mely szerint a "Bármely urángömb átmérője kevesebb, mint
egy mérföld" az urán azon diszpozícionális tulajdonságát fejezi ki, hogy ha eléri a
kritikus tömeget, beindul a láncreakció. A diszpozicionális tulajdonságok szükség-
szerűek (esszenciális tulajdonságok): amennyiben egy partikuláris dolog rendelkezik
egy diszpozicionális tulajdonsággal, akkor nincs olyan lehetséges világ, melyben a
dolog ne rendelkezne vele. Ez a szükségszerűség magyarázza a törvények szükség-
szerűségét, valamint a törvények és a véletlenszerű általánosítások közötti ontológiai
különbséget (vö: Alexander Bird Bird (2005))

A 2.3 szakaszban a humeiánus elmélettel szemben megfogalmazott governista
kritikákat elemzem. A regularitáselmélet (mely szerint a törvények puszta regulari-
tások és nincs a governisták által feltételezett szükségszerű kapcsolat a törvényekben
szereplő partikuláris tények között) a humeiánus elmélet szerves részét képezi. A
naiv regularitáselmélet elleni érvek kivédhetők a Ramsey-Lewis elméletként ismert
elmélet segítségével. A 2.3.2 szakaszban bemutatott Ramsey-Lewis elmélet alapján
a törvények a magyarázóerő és egyszerűség közötti legjobb összhangot megteremtő
deduktív rendszer axiómái, vagy tételei.

Az ADT elmélet által feltételezett szükségszerűsítő reláció, vagy a metafizikai
esszencializmust feltételező diszpozicionális tulajdonságok melletti elkötelezettségek
csak abban az esetben legitimálhatók, ha az ontológiailag gazdaságosabb metafizi-
kai elmélet, a humeiánus megközelítés nem alkalmas a törvények tudományos gya-
korlatban betöltött szerepének magyarázatára. Ennek alátámasztására a governis-
ta elméletek képviselői gyakran hivatkoznak a common sense intuíciókat mozgósító
gondolatkísérletekre. A 2.4 szakaszban ezeket a gondolatkísérleteket elemzem, és
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kimutatom, hogy azok a humeiánus elmélet védelmezői által tagadott governista
előfeltevéseken alapulnak, s így nem jelentenek valódi (független) problémát a hu-
meiánus elmélet védelmezői számára.

2.3. Ontológiai minimalizmus

Habár a humeiánus elmélet a második fejezetben említett ellenvetésekkel szem-
ben védhető, a hume-i szuperveniencia eredeti megfogalmazásának tudományos el-
méleteinkkel való összeegyeztethetetlensége,valamint az első fejezet végén tárgyalt
megoldási javaslat túlzottan általános volta miatt továbbra is kérdés marad, hogy
lehetséges-e a törvényekről olyan elméletet alkotni mely egyfelől nem él a tudo-
mányos gyakorlat alapján megalapozatlan előfeltevésekkel, másfelől pedig pontosan
meghatározza a törvények és a partikuláris tények közötti relációt.

A 3.1 szakaszban egy, a metafizikai elméletekkel szemben megfogalmazott általá-
nos érvet mutatok be, majd egy olyan elemzés lehetőségét vizsgálom, mely elsősorban
a tudományos gyakorlatra, s nem egy meghatározott metafizikai képre koncentrál,
melybe a törvény-fogalomnak beilleszthetőnek kell lennie.

A 3.1.1 szakaszban amellett érvelek, hogy a "természeti törvény" fogalma nem
koextenzív a tudományos törvény-fogalommal. Az előbbire a metafizikai elméletek
képviselői hivatkoznak, míg az utóbbi a tudományos gyakorlatban játszik szerepet.
Egy, a törvények tudományos gyakorlatban betöltött szerepére koncentráló elmélet
kidolgozásához a common sense törvény-fogalom (melyre a metafizikai elméletek
képviselői hivatkoznak) nem alkalmas.

A 3.1.2 szakaszban az intuíciók megbízhatósága elleni érveket sorakoztatom fel,
majd a 3.2.1 szakasz során azt vizsgálom, hogy a metafizikai elméletek képviselői ál-
tal a törvény-fogalom adekvát analíziséhez szükségesnek tartott kritériumai valóban
elengedhetetlenek-e egy, a törvények lényeges tulajdonságait megragadó filozófiai el-
mélet megalkotásához. Habár a különböző metafizikai elméletek kiindulópontja nem
azonos, az alábbi kritériumok listáját a humeiánus és a governista elmélet képviselője
is elfogadja:

1. A törvények univerzálisan igaz általánosítások

2. A törvények különböznek a véletlenszerű általánosításoktól

3. A törvények előrejelzéseket tesznek lehetővé.

4. A törvények kontrafaktuális kijelentéseket támasztanak alá.
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5. A törvények elme-és elméletfüggetlenek.

A kritériumok vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy egyesek ezek közül szük-
ségtelenül erős megkötések a törvényekről szóló elméletekkel szemben. Az általam
ajánlott, ontológiai értelemben kevésbé elkötelezett, minimalista kritériumok listája
a következő:

1* A törvények ∀x(Fx ⊂ Gx) formában kifejezhető regularitások

2* A tudomány törvényei episztemikus értelemben szükségszerűek

3* A tudomány törvényeire, mint empirikus szabályszerűségekre hivatkozva elő-
rejelzéseket tehetünk.

4* A törvények igazak maradnak az olyan releváns, szubnomikus tényellentétes
feltevések mellett, melyek konzisztensek a törvények halmazával.

5* A törvényekben kifejezett korrelációk az objektív valóság részét képezik.

3. Eredmények

Tézis 1. A természeti törvény fogalma – ahogyan az a kurrens metafizikai elméle-
teink által definiálható – nem alkalmas a törvények tudományos gyakorlatban
betöltött szerepének magyarázatára

Tézis 2. A metafizikai elméletek képviselői által feltételezett kritériumok listája
gyengíthető, s így egy ontológiai minimalista megközelítés kidolgozása válik
lehetségessé.

Tézis 3. Az ontológiai minimalista megközelítés alkalmas a törvények tudományos
gyakorlatban betöltött szerepének magyarázatára
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