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Egy lényegfogalom meghaladása

Bevezetés

Kit Fine 1994-es Essence and Modality című cikke1 fordulópontot jelentett a lényeg metafizikai 
fogalma körüli vitákban.2 Az utóbbi két évtized majd’ minden áttekintő tanulmánya megem-
lékezik róla,3 egyesek elutasítják,4 mások üdvözlik5 Fine elképzeléseit. Dolgozatomban ezekkel 
a mára megkerülhetetlenné vált elképzelésekkel foglalkozom.

Fine az Essence and Modalityben az analitikus metafizika hagyományos lényegfogalma ellen 
érvel. Állítása szerint ez a lényegfogalom olyan súlyos problémákkal szembesül, melyeket nem 
képes leküzdeni, épp ezért el kell vetnünk és egy másik elméletet kell a magunkévá tennünk. 
Ezt az elméletet Fine a már említett cikkében, illetve néhány további írásában ismerteti. Fine és 
követői szerint ez az újdonsült lényegfogalom meghaladja a problematikusnak ítélt hagyomá-
nyos elképzelést, amennyiben egyrészt jobban megragadja a lényeg intuitív fogalmát, másrészt 
teoretikus erények tekintetében is kiemelkedőbb a hagyományos fogalomra épülő elméletnél, 
hiszen olyan problémákat is képes megoldani és olyan különbségeket is képes megtenni, me-
lyeket a hagyományos elmélet nem.6

A következőkben amellett érvelek, hogy ez a megállapítás nem helytálló: Fine elmélete nem 
tekinthető a hagyományos lényegfogalom meghaladásának. Hogy ezt megmutassam, az első 
szakaszban felvázolom, mik az analitikus metafizika hagyományos lényegfogalmának gyökerei, 
miként fejlődött és milyen formát öltött a kilencvenes évek közepére. Ezután Fine kritikáját 
és alternatív elméletét mutatom be, majd a harmadik szakaszban megfogalmazom ellenveté-
seimet a fine-i elméletnek, mint a hagyományos lényegfogalom meghaladásának elképzelése 
ellen. Végül az utolsó szakaszban néhány lehetséges ellenvetést tárgyalok az általam felhozott 
érvekkel szemben.

A tárgyalás során szinte kizárólag Fine-nak a közvetlenül a témára vonatkozó írásaival fog-
lalkozom. Azon kérdés megválaszolása, hogy vajon az alábbiakban támasztott kihívásoknak az 
1970-től 2012-ig kibomló fine-i filozófia egésze, vagy annak valamely más fine-iánus filozófu-
soknál felbukkanó alakváltozata meg tud-e felelni, meghaladja a jelen dolgozat kereteit.

1. Egy lényegfogalom

Mi pontosan az a lényegfogalom, melyet Fine állítólag meghalad? Ebben a szakaszban röviden 
áttekintem az analitikus metafizika hagyományos lényegfogalmának történetét, majd magát a 
hagyományos esszencializmust, amellyel szemben Fine állást foglal. A jelen szakasz célja min-
denekelőtt az, hogy kontextusba helyezze a fine-i elképzeléseket, így sem a történeti áttekintés 
1 Fine 1994.
2 Correia 2012, 639.
3 Paul 2006.; Roca-Royes 2011.; Robertson 2008
4 vö.: Zalta 2006.; Gorman 2005. 
5 vö.: Lowe 2008.; Correia 2012.
6 vö. pl.: Fine 1995a, 61.
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sem az esszencializmus jellemzése nem törekszik a téma teljes körű feldolgozására.
Az analitikus metafizika hagyományos lényegfogalma arisztotelészi eredetű. Maga az elkép-

zelés is igen sokáig arisztotelészi esszencializmusként volt jelen a filozófiai köztudatban,7 jóllehet, 
az elméletek, amelyeket ezzel a névvel illettek, olykor igen-igen távoli rokonai voltak az arisz-
totelészi elgondolásoknak.8 Az ezen elgondolásokra vonatkozó locus classicus mindenekelőtt a 
Metafizika Z könyvének 4-6. fejezete.9

Ezen a helyen Arisztotelész a lényeg problémáit a szubsztanciák és azok „mibenlétének” (mi-
voltának)10 kérdésein keresztül tárgyalja. Arisztotelész a lényeg fogalmának egy definícióalapú 
megközelítését mutatja be.11 Lényege mindenek előtt meghatározással rendelkező entitásoknak 
van.12 Sőt maga a meghatározás „a mibenlétnek vagy fogalmi lényegnek a megjelölése”. Egy 
szubsztancia lényegének megadásával meghatározzuk az illető létezőt, megmondjuk, mi is ő 
voltaképpen.13 Ez a lényegfogalom fejlődik tovább a középkori és újkori metafizikában.14 E 
fogalmak szintén erős hatást gyakorolnak az analitikus esszencializmusra. A lényeg fogalma 
az európai filozófia történetének későbbi fázisaiban is fontos szerepet játszik – gondolhatunk 
például Husserl lényegfogalmára –, ezek a megfontolások ugyanakkor rendszerint kívül esnek 
az analitikus metafizika látókörén, nem gyakorolnak rá közvetlen hatást.15

A lényeg fogalma igen korán megjelenik az analitikus filozófiában. A későbbi hagyományos 
lényegfogalom magvát képező elképzelések már jelen vannak Moore-nál (Fine 1994, 3). Witt-
genstein is beszél az ontológiailag alapvető individuumok,16 valamint propozíciók lényegi és 
esetleges tulajdonságairól.17 Az esszencializmus kérdésköre mindenek előtt azonban a modális 
logika század eleji fejlődése folytán kerül be a filozófiai köztudatba és néhány évtizedig mint 
elsődlegesen logikai téma van jelen.

A modern formális logika az úgynevezett modális logikai rendszerek megalkotásával képessé 
vált – egyebek mellett – a szükségszerűség és lehetségesség fogalmainak kezelésére. A modális 
logika fejlődésének korai időszakában – nagyjából a huszadik század harmincas évei – C. I. 
Lewis és követői kidolgozták a modalitások nulladrendű logikáját. Hamarosan azonban fellé-
pet az igény elsőrendű modális rendszerek kidolgozására is, melyekben nem csak egész mon-
datokkal kapcsolatos, úgynevezett de dicto, de magukról a dolgokról szóló de re kijelentések is 
tehetők. Egy ilyen logikában értelmesen megfogalmazhatóak olyan állítások, mint hogy egy 
individuum szükségszerűen rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal. Az efféle kijelentések so-
kak szemében egyértelmű esszencialista elköteleződésekkel járnak.

Elsőként Ruth Barcan Marcus alkotott elsőrendű modális kalkulust 1946-ban.18 Az ez 
által felvetett metafizikai problémák hamar az analitikus filozófia központi kérdései közé ke-
rültek. Willard van Orman Quine néhány évvel később már hevesen bírálja az efféle logikai 
7 vö.: Brody 1973.; Matthews 1990.; Quine 1966.
8 Rasmussen 1984, 317. skk
9 Arisztotelész 1936, 1029b-1032a)
10 A kifejezés – το τι ην ειναι – bevett angol fordítása: essence. Lowe 2006, 3.
11 Fine 1994, 2.
12 Arisztotelész 1936, 1030a-1031a; Lawson-Tancred 1997, 461)
13 vö.: „az egyedi való megismerése annyi, mint megismerni mibenlétét, úgy, hogy a kettőnek szükségképen egynek 

kell lennie még akkor is, ha gondolatban a platonikusok álláspontján állva elválasztjuk egymástól az ideát és 
az egyedi valóságot.” Arisztotelész 1936, 1031b

14 vö. pl.: (Locke 1975 III, III 15)
15 Jóllehet, Kit Fine maga részben Husserltől eredezteti saját lényegfogalmát.
16 Wittgenstein 2004, 2.011.
17 Wittgenstein 2004, 3.34.
18 Ruzsa 1984, 165.
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konstrukciókat, mivel azok az „esszencializmus metafizikai dzsungelébe vezetnek.”19 Quine 
ekkor már egyértelműen arisztotelészi esszencializmusról beszél, melyet így határoz meg:

Az a doktrína, mely szerint egy dolog néhány attribútuma (függetlenül a nyelvtől, 
melyben a dologra referálunk, ha egyáltalán van ilyen) esszenciális lehet a dolog számára, 
míg a többi akcidentális.20

Az esszencializmus körüli vitákban ez a lényegfogalom vált általánosan elfogadottá a következő 
évtizedekben.

E viták kezdetben elsősorban az elsőrendű modális logikák esszencialista elköteleződései 
körül folytak.21 Az esszencializmus Saul Kripke fellépésével válik logikaiból metafizikai prob-
lémává. Kripke abból az alapvetően logikai megfontolásból indul ki, hogy Barcan Marcus 
kalkulusában bizonyítható az állítás, miszerint ha két entitás azonos, akkor ezek szükségszerűen 
azonosak. Az azonosság szükségszerűsége számos logikai és metafizikai problémát vet fel, me-
lyeket Kripke kimerítően tárgyal.22 E tárgyalás során már az esszencializmust, mint metafizikai 
doktrínát érintő olyan következtetéseket is levon, mint az úgynevezett materiális eredet esszen-
cialitása vagy a természetesfajta-esszencializmus.

Az általánosan elfogadott vélekedés szerint Kripke új síkra terelte az esszencializmus problé-
máját: a lényegi és nem lényegi tulajdonságok kérdései ezek után teljes mértékben a metafizika 
területéhez tartoztak. E kérdéseket a következő két és fél évtizedben igen széles körben tárgyal-
ták. Érvek születtek az esszencializmus különböző formái mellett,23 az elképzelést felhasználták 
nem csak metafizikai – például az azonossággal és az individuációval kapcsolatos – problé-
mák,24 de nyelvfilozófiai és tudományfilozófiai kérdések megvitatásakor is.25

A kilencvenes évek elején már rég kiforrott állapotban találjuk a lényeg analitikus metafizikai 
fogalmát. E fogalom azonban ebben az időszakban egyre inkább meg is kérdőjeleződik. Egy-
re-másra születnek a cikkek az esszencializmus különböző, speciális formái ellen,26 de érik új 
keletű támadások a doktrína alapvetéseit is.27 Jóllehet, nem állíthatjuk, hogy a kilencvenes évek 
közepén határozott antiesszencialista hangulat uralkodott volna el, az esszencializmus alapve-
tései ekkor mégis újragondolásra és megerősítésre szorultak. Ebben a szellemi környezetben 
jelent meg Kit Fine Essence and Modalityje, amely alapjaiban kérdőjelezte meg a hagyományos 
lényegfogalmat és dolgozott ki egy hozzá képest új – jóllehet, gyökereit tekintve az arisztotelé-
szi, definíció alapú esszenciafogalomhoz visszanyúló – megközelítést.

Mit foglal pontosan magába a Fine által támadott hagyományos lényegfogalom? Ahogy 
említettem, az esszencializmus kérdésköre a modalitások, mindenekelőtt a szükségszerűség és 
lehetségesség fogalmai körül metafizikai és logikai viták kapcsán került előtérbe. A hagyomá-
nyos esszencializmus képviselői e fogalmak segítségével igyekeztek meghatározni, mi is értendő 
pontosan egy individuum lényegén. E szerint az úgynevezett modalista megközelítés szerint egy 
létező lényege azon tulajdonságainak összessége, melyek nélkül lehetetlen, hogy az illető entitás 
létezzen.
19 Quine idevonatkozó legfontosabb cikkei az 1953-ban publikált Reference and Modality (Quine 1961) és a 

Three Grades of Modal Involvment (Quine 1966.)
20 Quine 1966, 173–174. A fordítás tőlem – K. Zs.
21 Barcan Marcus 1967.; Cartwright 1968.; Linsky 1969.
22 Mindenek előtt a Megnevezés és szükségszerűségben (Kripke 2007), de másutt is, pl.: Kripke 2004.
23 vö. pl.: Forbes 1985.
24 vö. pl.: Brody 1980. Wiggins 1980.; Yablo 1987.
25 vö. pl.: Putnam 1975.
26 vö. pl.: Mackie 1994.; Robertson 1998.)
27 vö. pl.: Della Rocca 1996b.
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Pontosabban fogalmazva: egy F tulajdonság esszenciális egy a individuum számára akkor 
és csak akkor, ha szükségszerű, hogy ha a létezik, a rendelkezik F-fel. A lehetséges világok ter-
minológiájában: F akkor és csak akkor esszenciális a számára, ha minden lehetséges világban, 
ahol a létezik, rendelkezik F-fel. Ez a meghatározás a hagyományos lényegfogalom alapja. Az 
esszencializmusnak az a formája azonban, amely a huszadik században általánosan elfogadottá 
vált, specifikusabb, mint az imént meghatározott elmélet. Ez utóbbi ugyanis megengedné, 
hogy egy létezőnek egyáltalán ne legyenek lényegi tulajdonságai, vagy, hogy csak ilyenekkel 
rendelkezzen. Ezek az elképzelések azonban – bár egyesek alapvetően esszencialistának tartják 
őket – jellemzően nincsenek képviselve az esszencialista diskurzusban, sőt olykor kifejezetten 
elutasítják őket, mint antiesszencialista elméleteket.

Az esszencializmus hagyományos, modalista meghatározása szerint tehát egy individuum 
tulajdonságai elkülöníthetőek aszerint, hogy melyekkel rendelkezik esszenciálisan, tehát min-
den lehetséges világban, amelyben létezik, és melyekkel akcidentálisan. Ezen kívül individuu-
mok egyformán rendelkeznek esszenciális és akcidentális tulajdonságokkal. E hagyományos 
elmélet egy további kitételt is magában foglal, mely szerint az, hogy egy tulajdonság lényegi-e 
vagy sem, elme és nyelv független kérdés. A lényegről tett kijelentéseink igazságértéke nem 
függ sem a nyelvtől, melyen a kijelentés tesszük, sem a kontextustól, amelyben elhangzik. Ez 
az az elméleti keret, melyet a huszadik század majd’ minden esszencialista filozófusa elfogad.

2. Egy lényegfogalom meghaladása

Kit Fine 1994-es Essence and Modality című cikkében28 támadást intéz a hagyományos moda-
lista lényegfelfogás – a továbbiakban egyszerűen modalizmus – ellen. Kritikájának megfogal-
mazása után már az Essence and Modality végén megkezdi saját alternatív esszencializmusának 
kifejtését, melyet aztán négy további cikkben bont ki részletesen. Az első három már 1995-
ben megjelenik. A Senses of Essence29 kibontja az Essence and Mondalityben megalapozott új, 
fine-féle esszencializmust, új alapfogalmakat vezet be és megkezdi az elmélet formális, logikai 
eszköztárának felállítását is. Az Ontological Dependence-ben30 Fine munkába állítja újdonsült 
elméletét: egy számára központi problémát, az ontológiai függés meghatározásának kérdését 
igyekszik megoldani a segítségével. Az alábbi elemzések középpontjában az e három cikkben 
felvázolt lényegfelfogás áll. Ehhez az elmélethez Fine két további írásában megalkotott egy első-
rendű modális logikai kalkulust és egy szemantikát is.31 Ezekkel a jelen dolgozatban részletesen 
nem foglalkozom.

Miben áll tehát Fine kritikája a modalizmussal szemben? Az Essence and Modalityben négy 
különböző érv található,32 sorrendben: az egységhalmazok problémája, a szükségszerű különb-
ség problémája, a szükségszerű igazságok problémája, a szükségszerű létezés problémája. Ezek 
mind azt mutatják meg Fine szerint, hogy a modalista lényegfogalom nem fenntartható, a 
modalitásokra való hivatkozással nem adhatunk számot az esszencialitásról. Tekintsük át Fine 
érveit részletesebben.

Az első probléma, melyet a modalizmus kapcsán Fine felvet, az úgynevezett egységhalmazok 
problémája. Képzeljünk el egy konkrét individuumot, például Szókratészt, valamint az őt egyedül 
elemként tartalmazó {Szókratész} egységhalmazt. {Szókratész} minden olyan lehetséges világban 

28 Fine 1994.
29 Fine 1995a.
30 Fine 1995b.
31 Fine 1995c; Fine 2000.
32 Fine számos további problémát is felvet, melyeket azonban itt nem áll módomban tárgyalni.
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létezik, ahol Szókratész is. Így Szókratész számára – a modalista lényegfogalom értelmében – esz-
szenciális kellene, hogy legyen a {Szókratész} halmazhoz való hozzátartozás. Semmi esetre sem 
gondolnánk azonban, hogy Szókratész lényegéhez, végső metafizikai természetéhez bármi köze 
lenne annak, hogy miféle halmazoknak eleme, vagy, hogy egyáltalán léteznek halmazok. A hely-
zet sokkal inkább fordítva áll: {Szókratész} esszenciájához tartozik hozzá, hogy tartalmazza Szók-
ratészt elemként, hiszen a halmazok elemeik összességeként léteznek, egy halmaz egzisztenciája és 
identitása elemeitől függ.

Két probléma is felvetődik tehát a modalizmussal kapcsolatban. Először is e felfogás szerint 
a {Szókratész} halmazhoz való tartozás esszenciális kellene, hogy legyen Szókratész számára, 
hiszen Szókratész minden olyan lehetséges világban eleme a halmaznak, amelyben létezik. Ez 
azonban egy intuitíve igencsak visszatetsző állítás. Másrészt, míg Szókratész nem tartozik hozzá 
lényegileg a {Szókratész} halmazhoz, a halmaz lényegileg tartalmazza Szókratészt. Ezt az aszim-
metriát, állítja Fine, a modalista eszközeivel nem ragadhatjuk meg.

A második ellenvetés, a szükségszerű különbségek problémája, egy hasonló nehézséget vet fel. 
Vegyük újra Szókratészt és egy tőle különböző individuumot, például az Eiffel tornyot. Nincs 
olyan lehetséges világ, amelyben Szókratész nem különbözik az Eiffel toronytól, így Szókratész 
számára ez a tulajdonság is lényegi lesz. Valóban úgy gondoljuk azonban – teszi fel a kérdést 
Fine –, hogy mikor számot adunk arról, mi Szókratész lényege, hogy mi is ő voltaképpen, 
akkor említést kell tennünk az Eiffel toronyról, rólam és minden individuumról, melyekkel 
Szókratész nem azonos? Ez az elgondolás ismét nem tűnik vonzónak, jóllehet, a modalizmus 
egyenes következménye.

A harmadik ellenvetés a modalizmussal szemben egy még súlyosabb kritikát fogalmaz meg. 
Vegyünk bármilyen szükségszerű igazságot, például, hogy végtelen sok prímszám van. Ez a 
propozíció igaz lesz minden lehetséges világban, amelyben Szókratész létezik. Szókratész szá-
mára tehát lényegi, hogy végtelen sok prímszám van. Ezt azonban a lényegről alkotott legkü-
lönösebb elméletek képviselői sem fogadnák el könnyű szívvel. Bármi is tartozik Szókratész lé-
nyegéhez, természetéhez, annak, hogy hány prímszám van, biztosan nincs semmi köze ahhoz, 
hogy Szókratész mi is voltaképpen.

Az utolsó fontosabb támadás a modalizmussal szemben az Essence and Modalityben a szük-
ségszerű létezés problémája: Szókratész minden olyan lehetséges világban létezik, ahol létezik. 
Így saját létezése is esszenciális kell, hogy legyen a számára, holott úgy gondoljuk, kevés olyan 
létező van, amelynek esszenciája magában foglalná egzisztenciáját. Ha Szókratész nem Isten, 
aligha gondolhatjuk, hogy számára lényegi a saját létezése.

Fine kritikájának magja, úgy vélem, az a nagyon is helyénvaló – és ahogy láttuk, már Arisz-
totelésznél jelenlévő – elgondolás, mely szerint egy individuum lényegének megadása elsősor-
ban az illető individuum mibenlétének, voltaképpeni természetének feltárása. Megmondani, 
mi egy individuum lényege, annyi, mint számot adni arról, mi az illető individuum tulaj-
donképpen. Ez a szempont a hagyományos esszencializmusban valóban elsikkadt. A lényegi 
tulajdonságokról általában csak mint olyanokról esett szó, melyeket az individuum minden 
lehetséges világban megőriz. A lényeg fogalmának az az aspektusa azonban, hogy ez konsti-
tutív az individuum létére és önazonosságára nézve, ritkán és legfeljebb érintőlegesen jelent 
meg. Fine a középpontba állítja a lényeg fogalmának ezen aspektusát és amellett érvel, hogy a 
modalizmus olyan tulajdonságokat is kénytelen esszenciálisként elfogadni, melyek semmilyen 
értelemben sem lehetnek relevánsak abból a szempontból, hogy mi is a példaként felhozott 
individuum voltaképpen.

Fine kritikájának megfogalmazása után egy alternatív rendszer kidolgozásába kezd, mely 
állítása szerint képes kezelni az imént felvetett problémákat és meghaladni a hagyományos 
lényegfogalmat. A szakasz második felében ezzel az alternatív rendszerrel foglalkozom.
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Fine esszencializmusának alapköve egy reláció, amely egy individuum és egy propozíció 
között áll fenn. Ez az „igaznak lenni x természete folytán” reláció.33 A modalista megközelítés 
fő problémája – állítja Fine –, hogy nem képes kezelni a lényeg fogalmának azon sajátosságát, 
hogy az forrás érzékeny. Míg a {Szókratész} halmaz lényegileg tartalmazza Szókratészt, addig 
Szókratész lényegének nem része, hogy hozzátartozik a halmazhoz. A lényeggel kapcsolatos 
állításaink igazságértéke tehát érzékeny arra, hogy mely individuummal kapcsolatban állítjuk 
őket, vagyis hogy mely individuumot tekintjük az adott állítás igazsága forrásának. A szóban 
forgó reláció ezt a tulajdonságot igyekszik megragadni. Hogyan kell azonban értenünk, hogy 
egy propozíció egy individuum természete folytán igaz? Ugyan Fine többször hangsúlyozza, 
hogy bár a fogalom összetettnek tűnik, valójában nem szorul elemzésre,34 ez az elképzelés két-
ségtelenül némi tisztázást igényel.

Fine egy viszonylag korai cikkében így ír: „a propozíciók egy olyan elméletét fogadtam 
el, melyet platonistának, illetve objektualistának nevezhetünk”35 Platonizmuson itt nem egy 
szélsőséges realista felfogás értendő, hanem az az elképzelés, hogy lehetségesek olyan propo-
zíciók, amelyek csak végtelen hosszú formulákkal reprezentálhatóak. Nagyobb jelentőséggel 
bír a másik megjegyzés, mely szerint Fine a propozíciók tekintetében „objektualista”. Ez az ő 
értelmezésében annyit tesz, hogy elfogadja a propozícióknak azt a russelli értelmezését, amely 
szerint azok tartalmazhatnak valós individuumokat – objektumokat – konstituensekként.36 A 
propozícióknak tehát egyrészt van struktúrája, másrészt e struktúrában nem individuumok 
reprezentációi, hanem maguk az individuumok szerepelnek. Annak a porpozíciónak, hogy 
„Szókratész ember” maga Szókratész (és talán az „ember” predikátum által jelölt entitás)37 az 
alkotóeleme, nem például Szókratész fogalma vagy valamiféle Szókratészt reprezentáló abszt-
rakt entitás.

Ilyen formán némileg könnyebb értelmezni, mit jelent, hogy egy propozíció igazságának 
forrása egy konkrét individuum. Szókratész a forrása mindazon propozíciók igazságának, ame-
lyeket ő konstituál. Hogy vajon egy propozíciót mikor konstituál Szókratész, alighanem szin-
taktikai-grammatikai elemzéssel dönthetjük el. Azon propozíciók lehetnek csak igazak Szókra-
tész természete folytán, amelyeknek Szókratész az alanya, tehát amelyek Szókratészről szólnak.38

Minden individuumhoz hozzátársítható tehát azon propozíciók halmaza, amelyek az ő ter-
mészete folytán igazak. Ezek alkotnák az individuumok lényegét? Fine általában igenlő választ 
ad erre a kérdésre. Ezzel párhuzamosan azonban egy másik meghatározást is elfogadhatónak 
tart, mely szerint egy individuum lényege – akárcsak a klasszikus felfogásban – tulajdonságok 
összessége. Melyik tehát a helytálló Fine szerint? Ahogy több helyen is megfogalmazza, a két 
elgondolás voltaképpen ekvivalens (Fine 1995a, 55, 66; Fine 1995b, 275).39 Ezzel a metafizikai 
szempontból igen különös elképzeléssel a következő szakaszban foglalkozom.

Fine egy további – arisztotelészi eredetű – fogalmat is segítségül hív a lényeg fogalmának 
magyarázatához. Az úgynevezett valós vagy objektuális definíció fogalmát. Fine szerint nem 
csak terminusokat vagy fogalmakat vagyunk képesek definiálni, de konkrét individuumokat, 

33 Fine 1994, 8–9.; Fine 1995a, 54.; Fine 1995b, 273.
34 Fine 1995a, 53.; Fine 1995b, 273.
35 Fine 1980, 160. Fine összes idézett szövegének fordítása tőlem származik.
36 Fine 1995b, 276. vö.: Fine 1980.; Fine 2005, 22. 
37 vö.: „egy (valódi) szubjektum-predikátum alakú mondat olyan propozíciót fejez ki, melyet – egyfajta predikatív 

módon – egy szubjektum és egy predikátum konstituens alkot” Fine 1980, 161.
38 Fine 1994, 9. vö.: Fine 1995a, 54, 60, 69.
39 Fine bizonyos helyeken egy harmadik megfogalmazást is használ, amely szerint egy individuum lényege azon 

további individuumok összessége, amelyekkel esszenciális kapcsolatban áll, l.: harmadik szakasz.
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objektumokat is. Amint egy terminus jelentését az azt definiáló propozíciók halmaza alkot-
ja,40 úgy képezi egy entitás lényegét a természete folytán igaz propozíciók összessége. Ez az 
elgondolás első ránézésre igen problémásnak tűnik, és azon a félreértésen látszik alapulni, 
hogy konkrét individuumokra utaló terminusok definícióit összetévesztjük maguknak az in-
dividuumoknak a definíciójával. Fine szerint azonban a helyzet éppen fordított. Valójában 
az objektuális vagy valós definíció az elsődleges. Elvégre a terminusok maguk is létezők, me-
lyeknek van lényegük. Ez a lényeg terminusok esetében maga a jelentés. A jelentés – mint a 
terminusokat definiáló propozíciók összessége – tehát a lényeg – mint létezőket általában véve 
definiáló propozíciók összessége – egy alesete.41

Ez az elmélet – Fine és követői szerint – számos előnnyel rendelkezik. Mindenekelőtt: meg-
oldja a modalizmus alapvető problémáit, képes kezelni az esszencialitás aszimmetrikus tulaj-
donságait és meg tud szabadulni a nemkívánatos esszenciális tulajdonságoktól. Lehetővé teszi 
továbbá számos olyan lényegfogalom elkülönítését, amelyek között a modalista megközelítés 
nem tudott különbséget tenni. Ezek segítségével továbbá hatékonyan megválaszolhatóak olyan 
központi jelentőségű metafizikai kérdések, mint hogy miben is áll az ontológiai függés vagy hogy 
mely létezők szubsztanciák.42 Végül Fine elmélete segítségével egyetlen fogalomra vezethetjük 
vissza a metafizikai, logikai és fogalmi szükségszerűséget, mely által egy igen gazdaságos elmé-
letet kapunk.43

Hogyan képes Fine elérni mindezt? A deviáns esszenciális tulajdonságokat a következőkép-
pen küszöbölheti ki: a „nincs legnagyobb prímszám” propozíció nem tartozhat hozzá Szók-
ratész lényegéhez, mivel Szókratész nem konstitutív eleme a propozíciónak.44 A „Szókratész 
nem azonos az Eiffel toronnyal” szintén nem eleme Szókratész lényegének, mivel nem egyedül 
Szókratész természete folytán igaz, hogy nem azonos az Eiffel toronnyal. A propozíciónak az 
Eiffel torony – és talán az azonosság logikai fogalma – épp annyira konstitutív elemei, így ez 
a propozíció legfeljebb a Szókratészből és az Eiffel toronyból álló összetett entitás lényegéhez 
tartozhat hozzá. A „Szókratész eleme {Szókratész}-nek” hasonló megfontolások alapján zárható 
ki, mint a „nincs legnagyobb prímszám”, jóllehet, itt segítségül kell hívnunk a kigeneralizálha-
tóság fogalmát. Erről később.

 Fine képes továbbá számos olyan lényegfogalmat is elkülöníteni, amelyeket a modalista 
nem, és amelyek egyéb területeken – például az ontológiai függés elemzésében – hasznosnak 
bizonyulhatnak. Egy x individuum lényege Fine szerint a természete folytán igaz propozíciók E 
osztálya. Ez az osztály zárt a logikai következményrelációra, tehát bármely x természete folytán 
igaz propozíció bármely logikai következménye is x természete folytán lesz igaz.45 A logikai 
következményreláció segítségével elkülöníthetjük egy individuum konstitutív és konzekvenci-
ális lényegét.46 Egy individuum konstitutív lényege azon propozíciók összessége, amelyek nem 
következnek más lényegi propozíciókból.47

A konzekvenciális lényeg bizonyos propozíciói kigeneralizálhatóak. Egy y természete folytán 
igaz P(y) propozíció generalizáltja az a P(v) propozíció, amelyben y minden előfordulását v-re 

40 Fine az Essence and Modality végén határozottan hitet tesz emellett a jelentésfogalom mellett.
41Fine 1994, 14.
42 Fine 1994, 2.; Fine 1995b, 269–270.
43 Correia 2012, 639; Fine 1994, 9–10
44 Pontosabban: a propozíció hozzátartozik Szókratész konzekvenciális lényegéhez (l. később), de kigeneralizálható, 

mivel bármely más individuum természete folytán is igaz.
45 Fine 1995a, 57. skk.
46 Fine 1995a, 57.
47 A megfogalmazás nem pontos, de a jelen céloknak megfelel.
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cseréltük és a mondatok univerzálisan lezártuk v-re. Az olyan P(y) propozíciók, amelyeknek a 
generalizáltja is hozzátartozik y lényegéhez, kigeneralizálhatóak, mint ilyenek, voltaképpen ki-
zárhatóak a valódi lényegi tulajdonságok köréből.48 Ebben az értelemben az „olyannak lenni, 
hogy végtelen sok prímszám van” kigeneralizálható Szókratész lényegéből, ahol a „{Szókratész} 
elemének lenni” is. Ezzel szemben a {Szókratész} halmaz lényegéből nem generalizálható ki az 
„elemként tartalmazni Szókratészt” tulajdonság. Így az aszimmetria kérdése is kezelhetővé válik.

Fine rendszere lehetővé teszi további lényegfogalmak elkülönítését is, például: közvetlen és 
közvetett lényeg, reciprok és refelxív lényeg stb. További fogalmak általános definiálása és az 
előbbihez hasonló részletes elemzése is lehetséges. Ezek közül a legjelentősebb alighanem az 
ontológiai függés fogalma. Bizonyos entitások létükben függenek további entitásoktól. Például 
egy lyuk létében függ attól a faltól, amelyen tátong. De egy tulajdonságról is feltehetjük, hogy 
létében függ az őt hordozó individuumtól. Az ontológiai függés fogalma több szempontból is 
igen nagy metafizikai jelentőséggel bír,49 mindenekelőtt azért, mert segítségével jól definiálható 
a szubsztancia fogalma. Általában véve ugyanis elmondható, hogy egy entitás akkor és csak 
akkor szubsztancia, ha ontológiailag független.

Az ontológiai függést – akárcsak az esszencialitást – általában a modalitásokra hivatkozva 
magyarázzák.50 Ezzel az eljárással kapcsolatban azonban, ahogy Fine az Ontological Depen-
denceben kimutatja, felvethetők ugyanazok a problémák, mint a modalista esszencializmussal 
kapcsolatban.51 Ezzel szemben, ha az ontológiai függést a fine-i lényegfogalomra támaszkodva 
határozzuk meg, sokkal sikeresebb elméletet kapunk. Egyrészt megszabadulhatunk a lényegfo-
galom analógiájára fölmerülő problémáktól, másrészt a különböző lényegfogalmak segítségével 
különböző függésfogalmakat is meghatározhatunk. Egy létező függhet erősebb és gyengébb 
értelemben más létezőktől.52 Ilyen módon felrajzolható az egymással különböző mértékben 
függő létezők térképe, kivitelezhető a metafizikai voltaképpeni feladata.

3. Problémák

Tekinthetjük-e Fine elméletét a klasszikus lényegfogalom meghaladásának? Fine támogatói 
alighanem kiállnának emellett az állítás mellett, mondván, Fine rendszere jobban megragadja 
a lényegről alkotott természetes elképzeléseinket és elméletnek is jóval kiválóbb, mint a moda-
lizmus. Egy fine-iánus, úgy vélem, a fine-i rendszer négy fő teoretikus erényét emelhetné ki. 
Mindenekelőtt: Fine képes megoldani olyan a modalizmus számára égető problémákat, mint az 
egységhalmazok, a szükségszerű különbség és más deviáns esszenciális tulajdonságok problé-
mája. Ezen kívül képes számos fogalmat – mint az ontológiai függés, szubsztancia, metafizikai, 
logikai és fogalmi szükségszerűség – egyetlen alapvető fogalom, a lényeg segítségével magyaráz-
ni, így rendkívül gazdaságos teoretikus eszköztárral dolgozik. Továbbá, mivel képes megragadni a 
lényeg fogalmának olyan alapvető jellegzetességeit, mint az aszimmetria és a forrásérzékenység, 
erősebb intuitív, és mivel mindezt igen kidolgozott elmélet segítségével teszi, erősebb teoretikus 
alapokon áll, mint a modalizmus. Végül képes megoldani az esszencializmust érintő problémá-
kat, melyet jól példáz az ontológiai függés hatékony kezelése is.

A következőkben amellett érvelek, hogy ezek közül a megállapítások közül egy sem 
helytálló. Fine első látásra igen kidolgozottnak tűnő rendszere alapvető problémákkal 

48 Fine 1995a, 59.; Fine 1995b, 257.
49 vö.: Fine 1995b; Lowe 2009.
50 Fine 1995b, 270.; Lowe 2009.
51 Fine 1995b, 271. skk.
52 Fine 1995a, 53, 59, 61–62, 66.; Fine 1995b, 285. skk.
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küzd. Ennek fényében aligha tarthatjuk a modalista lényegfogalom meghaladásának, leg-
feljebb egy hasonlóan homályos, ha nem rosszabb teoretikus helyzetben lévő alternatív 
elméletnek, amely mellett voltaképpen nincs jó okunk elkötelezni magunkat.

3.1. Deviáns esszenciális tulajdonságok

Vegyük az első állítást. Eszerint Fine rendszere az esszencializmust mélyen érintő problémákat 
old meg, melyekre a modalizmus nem képes. Mindenekelőtt: kezelni képes a deviáns esszenci-
ális tulajdonságokat. De bizonyos, hogy egy modalista elméleten belül nem adhatók megfelelő 
válaszok Fine kihívására? Efféle válaszok az Essence and Modality megjelenése óta folyamatosan 
születtek. Gondolhatunk Fabrice Correia (Finean) Essence and (Priorean) Modality53 című cik-
kére, vagy Edward N. Zalta igen részletes, az absztrakt entitások modális metafizikáján alapuló 
ellenvetésére saját Essence and Modalityjében.54 Ezeket a megoldásokat itt nem áll módomban 
részletesen megvizsgálni.

Ehelyett arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Fine által megfogalmazott problémák 
egyáltalán nem biztos, hogy álmatlan éjszakákat kell, hogy okozzanak a modalistának. Nem 
nyilvánvaló ugyanis, hogy az egységhalmazok problémája, a szükségszerű különbség problé-
mája, a szükségszerű igazságok problémája vagy a szükségszerű létezés problémája valódi vagy 
olyan súlyos problémák, mint ahogy Fine feltünteti őket. Vizsgáljuk meg a szóban forgó ne-
hézségeket egyenként.

A szükségszerű létezés problémája abban áll, hogy a modalistának Fine szerint azt kell állí-
tania, hogy a létezés minden individuum számára esszenciális kell, hogy legyen, holott kevés 
létezőről – talán csak Istenről – gondoljuk, hogy esszenciája magában foglalja egzisztenciáját. 
Egy modalista szerint ugyanakkor egy dolog lényegéhez csak annak tulajdonságai tartozhatnak 
hozzá. Fine ellenvetése tehát csak akkor helytálló, ha a létezést tulajdonságnak tekinthetjük. A 
létezésre azonban nem feltétlenül kell tulajdonságként gondolnunk, sőt számos esetben jobb 
is, ha nem így teszünk.55

Hasonlóan küszöbölhető ki a szükségszerű igazságok problémája. Eszerint minden entitás 
lényegéhez hozzátartoznak olyan tulajdonságok, mint: „olyannak lenni, hogy nincs legnagyobb 
prímszám”. Azonban szintén kétségbe vonható, hogy ilyenfajta tulajdonságok egyáltalán létez-
nének. A probléma nem az, hogy e tulajdonság olyan létezőket, mint Szókratész, olyanokkal 
kötne össze, mint egy propozíció, hiszen Fine szerint a konkrét és absztrakt individuumok 
konstitutív elemei lehetnek propozícióknak. Annak a propozíciónak azonban, hogy nincs leg-
nagyobb prímszám, Szókratész nem konstitutív eleme. Miért gondolnánk tehát, hogy egyálta-
lán bármiféle reláció fennáll őközte és a propozíció között? Ez a tulajdonság tehát megint csak 
nem tulajdonság, mint ilyen, nem is lényegi.

A szükségszerű különbség problémája már valamivel összetettebb. Az ehhez hasonló kérdések 
megoldására azonban a modalizmus már jóval az Essence and Modality előtt feltalálta a triviális esszen-
ciális tulajdonságok fogalmát.56 E fogalomnak számos meghatározása létezik, mind kifejezetten arra a 
célra, hogy az efféle nemkívánatos esszenciális tulajdonságoktól megszabaduljunk. Ennek módszere 

53 Correia 2007.
54 Zalta 2006.
55 A létezés tulajdonság mivoltának kérdése igen összetett és széles körben tárgyalt probléma, melyet ebben a 

dolgozatban nem áll módomban áttekinteni. Az minden esetre említésre méltó, hogy ugyan e vitában 
akadnak érvek amellett, hogy a létezés tulajdonság, Fine ezt az igen nagy horderejű feltevést érvelés, vagy a 
vitára való hivatkozás nélkül elfogadja. 

56 Yablo 1998, 417. skk.; Della Rocca 1996a, 3. skk. vö. pl.: Yablo 1987, 297.
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voltaképpen igen egyszerű. Kitilthatjuk a valódi esszenciális tulajdonságok köréből azokat, amelyek 
minden individuumot jellemeznek, vagy a logikailag összetett tulajdonságokat. A szükségszerű kü-
lönbség ilyen módon kizárható a lényegi tulajdonságok közül, mint logikailag összetett.

Az egységhalmazok problémája hasonló módon oldható meg, jóllehet, a „{Szókratész} ele-
mének lenni” tulajdonság nem logikailag összetett, és nem is jellemez minden individuumot. 
Minden x individuum hordozza azonban a „{x} elemének lenni” tulajdonságot. Ez az öna-
zonossághoz hasonló tulajdonság – ha egyáltalán tulajdonság – már minden individuumot 
jellemez, triviálisan esszenciális.

A trivialitás fogalmának bevezetése némiképp ad hoc eljárásnak tűnhet. Maga Fine sem ad 
alaposabb indokot arra, hogy a logikai igazságokat miért kell kitiltanunk a lényegi propozíci-
ók köréből. Fine szerint a lényeg – mint propozícióhalmaz – zárt a következményrelációra, a 
logikai igazságokat azonban a kigeneralizálás módszerével kizárhatjuk. Miért tennénk azonban 
így? Nos, mivel tudjuk, hogy a logikai igazságok és az egyéb kigeneralizálható propozíciók nem 
képezik részét a dolgok lényegének. De épp ennyire biztosak lehetünk abban is, hogy a triviális 
esszenciális tulajdonságok – melyeket modalista alapon probléma nélkül definiálhatunk – szin-
tén nem részei az individuumok esszenciájának. Egyáltalán nem nyilvánvaló tehát, hogy a Fine 
által felvetett problémák csakugyan problémák.

3.2 Gazdaságosság

Hogyan áll a helyzet a második állítással, mely szerint Fine rendszere igen gazdaságos teoreti-
kus eszköztárral dolgozik? Első látásra a fine-féle esszencializmus igen vonzónak tűnik ebből 
a szempontból. Az ontológiai függés, a szubsztancia, a metafizikai, fogalmi és logikai szükség-
szerűség fogalmait mind egyetlen alapfogalomra, az esszencialitásra vezeti vissza. Mint ilyen, 
igen nagy teoretikus erényekkel látszik rendelkezni. Ha azonban szemügyre vesszük, miféle 
metafizikai és módszertani elköteleződésekkel él Fine elméletének kiépítése során, könnyen 
úgy találhatjuk, hogy e rendszer valójában sokkal súlyosabb teoretikus terheket hordoz a vállán, 
semmint hogy gazdaságos elméletként tarthassuk számon.

A fine-i ontológia igen népes. A hétköznapi tárgyak és személyek mellett elismeri az abszt-
rakt objektumok, a propozíciók, a fogalmak létét, legalábbis amennyiben ezeknek is lényeget 
tulajdonít. Expliciten ugyan nem tisztázza, pontosan mit is tart e létezők természetéről, az 
azonban, hogy nekik is ugyanúgy lényeget tulajdonít, mint Szókratésznek, egy igen sajátos 
elköteleződést sugall. Emlékezzünk rá, hogy Fine szerint egy terminus – vagy fogalom – defi-
níciója ugyanúgy határozza meg, hogy egy illető fogalom micsoda, ahogy egy individuum 
lényege – valós definíciója – határozza meg, hogy mi is voltaképpen a szóban forgó indivi-
duum. Ebből a szempontból – ahogy Fine fogalmaz – a fogalmakban nincs semmi különös.57 
Létmódjuk nem különbözik a konkrét létezőkétől.

Fine ontológiai elköteleződései olykor igen különös színezetet öltenek. A Senses of Essence 
egy helyén például ezt írja:

Gondoljunk úgy a logikai fogalmak természetére (vagy a logikai terminusok jelentésé-
nek természetére), mint amiket nem bizonyos logikai igazságok, hanem bizonyos logikai 
következtetések segítségével adhatunk meg. Ami tehát tulajdonképpen hozzátartozik a disz-
junkció természetéhez, inkább a következtetés p-ről (p vagy q)-ra, semmint a tény, hogy p 
implikálja (p vagy q)-t. (Ez tehát egy olyan eset, mikor egy dolog természetét alapvetően 
nem-propozicionálisként foghatjuk fel)58

57 Fine 1994, 14
58 Fine 1995a, 58.
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A következtetések tehát ugyanúgy hozzátartozhatnak egy létező lényegéhez, mint a propo-
zíciók vagy egyéb létezők. Nem az következik ebből, hogy a következtetések önálló jogukon 
létező entitások, épp olyanok, mint a propozíciók? Ez, úgy vélem, igen különös gondolat. Egy 
propozíció – logikai igazság – amely kimond egy következtetési szabály nagyon is elgondol-
ható önálló létezőként. De a következtetés maga – melyről Fine ráadásul explicite állítja, hogy 
természete szerint nem-propozicionális – miféle természetű létező volna? Ez az elköteleződés 
ráadásul kulcsfontosságú az összetett lényegek és a logikai fogalmak lényegének magyarázatá-
hoz, így aligha küszöbölhető ki a fine-i rendszerből.

Ahogy Fine maga az Essence and Modalityben kiköti: „a lényeg egyetlen valamirevaló elmé-
lete sem lehet részrehajló egyetlen metafizikai elmélet irányában sem.”59 Ennek a követelmény-
nek a modalizmus sokkal inkább eleget tesz. A modalista esszenciafogalom beépíthető David 
Lewis modális realizmusába éppúgy, mint egy ersatz-realizmusta, de akár egy modális fikcio-
nalista elméletbe is. Ugyanúgy összefér a hétköznapi tárgyak szubsztancia-, mint nyalábelmé-
letével. Fine elmélete ennyire nem megengedő, hiszen az már a fogalmak vagy a strukturált 
propozíciók létének tagadásával sem fér össze. A modalizmus tehát metafizikai szempontból 
sokkal rugalmasabb.

Fine elmélete más szempontból is sokkal terheltebb, mint a modalizmus. Az olyan megjegy-
zések, mint hogy bizonyos propozíciók a diszjunkció logikai fogalmának természete folytán 
igazak, azt sugallják, hogy egy és csakis egy ilyen fogalom, egy és csakis egy helyes logika létezik. 
Fine szövegeiben számos ilyen megjegyzést találhatunk. Rendszeresen beszél például a modális 
halmazelméletről, a logikai következményrelációról stb.

A filológiai mellett további érveket is felhozhatunk Fine logikai-matematikai elköteleződései 
mellett az itt vizsgált írásokban. Nyilvánvaló például, hogy Szókratésznek egy és csakis egy lé-
nyege van. Azaz pontosan egy olyan halmaz létezik, amely a Szókratész természete folytán igaz 
propozíciókat tartalmazza. Ha azonban több helyes logika is volna, több helyes következmény-
reláció is volna, melyek más és más konzekvenciális lényegeket határoznának meg Szókratész 
számára. Ha tehát Szókratésznek egyetlen lényege van, úgy egyetlen helyes logika is van. Ha-
sonlóképpen: tegyük fel, hogy létezik egynél több helyes halmazelmélet, például egy jólfundált 
és egy nemjólfundált. Utóbbi értelmében {Szókratész} lényegéhez hozzátartozik, hogy azonos 
egyetlen elmével – Szókratésszel –, míg előbbi értelmében nem tartozik hozzá. A {Szókratész} 
halmaznak ismét kettő, ráadásul ellentmondó lényege van.

Természetesen lehet igaz, hogy létezik egy és csakis egy helyes logika vagy matematika. 
A probléma nem ebben a feltevésben áll, hanem abban, hogy Fine elméletének helyessége 
függ ettől a feltételezéstől. Ez pedig nem csak azért probléma, mert számos a fine-itól eltérő 
matematikafilozófiai nézetet valló filozófus esik a lehetőségtől, hogy elfogadja Fine elképze-
léseit, de azért is, mert ezzel Fine olyan támadási felületet biztosít elmélete számára, mellyel a 
modalizmus nem rendelkezik. Ha egy a metafizikától független matematikafilozófiai érvelés 
megmutatná, hogy nem tehetjük fel értelmesen, hogy egy és csakis egy helyes halmazelmélet 
van, Fine elmélete komoly veszélybe kerülne. Efféle problémákkal a modalizmusnak nem 
kell szembesülnie. A lényegfogalom meghatározása során ugyanis nem kell semmilyen lo-
gikai fogalomra hivatkoznia. A modalizmus igaz lehet akkor is, ha egy és akkor is, ha több 
érvényes logika létezik.

59 Fine 1994, 5.
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3.3 Teoretikus alapok

Mennyire helytálló vajon a harmadik feltételezés, miszerint Fine rendszere erős intuitív és te-
oretikus alapokon áll? Úgy vélem, a fine-i elképzelések valóban jobban képesek megragadni a 
lényeg természetéről vallott alapvető meggyőződéseinket, intuícióinkat – ha csakugyan vannak 
ilyenek –, mint a modalizmus. Az is igaz továbbá, hogy Fine részletesen kidolgozott rendszerrel 
áll elő, melyet egy elsőrendű logikai kalkulussal és szemantikával is ellát, hogy a felvetődő kér-
dések a lehető legprecízebben tárgyalhatók legyenek, elmélete formálisan is megragadhatóvá 
váljon.

Mindezek ellenére vitatom, hogy a három központi cikkben felvázolt rendszer teoretikus 
szempontból valóban kimagasló erényekkel rendelkezne. Fine fogalomhasználata igen proble-
matikus. Ennek folytán elmélete egyrészt nehezen kezelhető, másrészt nehezen is egyeztethető 
össze más metafizikai vagy tágabb értelemben vett filozófiai elképzelésekkel. Egy komolyabb 
problémával is szembe kell néznünk továbbá: egyáltalán nem biztos, hogy a három központi 
cikk legfontosabb fogalmairól kibontakozó kép plauzibilis.

Tekintsük magát a lényeg fogalmát. Fine három különböző, első látásra nehezen összeegyez-
tethető meghatározást ad egy individuum lényegére. Hivatkozik rá, mint (i) esszenciális tulaj-
donságok osztályára,60 (ii) az individuum természete folytán igaz propozíciók halmazára,61 végül 
(iii) azon objektumok összességére, melyekkel az individuum esszenciális kapcsolatban áll.62 E 
meghatározások önmagukban is küzdenek nehézségekkel, másrészt kérdéses, hogy miként hoz-
hatjuk őket közös nevezőre és biztosíthatjuk ezzel Fine elméletének egységességét.

Tekintsük először az egyes meghatározásokat önmagukban. Első látásra (i) nem tűnik prob-
lematikusnak. Maga a modalizmus is ezen az állásponton van. Ha azonban közelebbről szem-
ügyre vesszük, mit is ért Fine „tulajdonságon”, egy igen különös kép bontakozik ki előttünk. 
Szerinte ugyanis a következőket mind tekinthetjük tulajdonságoknak: embernek lenni, tartal-
mazni Szókratészt elemként, önazonosnak lenni, olyannak lenni, hogy végtelen sok prímszám 
van, létezni. Ezek önálló jogukon létező entitások, minthogy van lényegük, természetük63 –, 
melyekről ráadásul „értelmesen állíthatjuk, hogy objektumokat tartalmaznak konstituensek-
ként”64.

Mindezekből világosan látszik, hogy bármit is ért Fine a „tulajdonság” terminuson, az nem 
az, amit napjaink metafizikusai általában értenek. Azt már az előző szakaszban is láttuk, hogy a 
létezéssel és a szükségszerű propozíciókkal kapcsolatos tulajdonságok ilyetén mivolta igencsak 
kérdéses. Nem világos az sem, hogyan értendő, hogy tulajdonságok tartalmazhatnak konkrét 
és absztrakt individuumokat konstituensekként. Az a szövegekből világos, hogy ez a kapcsolat 
hasonló, ha nem épp ugyanaz, mint a propozíciók és az őket konstituáló individuumok közötti 
viszony. Ez az elgondolás azonban, mely szerint a tulajdonságok és a propozíciók természete 
ilyen jellegű párhuzamokat mutatna, igen különös.

Nyilvánvaló, hogy ez a tulajdonságfelfogás néhány, a tulajdonságok metafizikájával kapcsola-
tos elképzelést eleve kizár. Ha például a tulajdonságok platóni univerzálék – vagyis létezhetnek 
instanciák nélkül – úgy a konstitúíciójukra vonatkozó feltevés triviálisan hamis. Hasonlóképpen 
összeférhetetlen ezzel az elgondolással egy magukra az individuumokra és nem a tulajdonságokra 
vonatkozó elmélet is: a nyalábelmélet. Eszerint az individuumok tulajdonságaik nyalábjai. Ha 
pedig ez igaz, úgy egyáltalán nem az individuumok konstituálják a tulajdonságokat, hanem épp 

60 Fine 1995a, 53. Továbbá ebben az értelemben beszél a lényegekről az Essence and Modality legnagyobb részében.
61 Fine 1995a, 55.
62 Fine 1995a, 59.; vö.: Fine 1994, 8.; Fine 1995b, 287.
63 Fine 1995a, 60.
64 Fine 1995b, 276.
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fordítva. Fine elmélete így szemmel láthatóan még terheltebb, még kevésbé képes megfelelni saját 
maximájának.

Van persze olyan elmélet, amellyel Fine elgondolásai úgy-ahogy összeférnek. Ez a tulajdon-
ságoknak arisztotelészi univerzálékként való felfogása. Eszerint a tulajdonságok olyan univerzá-
lék, amelyek létükben függenek instanciáiktól – ha minden instanciájuk elpusztul, ők maguk 
is megszűnnek létezni. Ebben az értelemben a tulajdonságok instanciái – az individuumok 
– konstituálhatják a tulajdonságokat, amennyiben a tulajdonságok függhetnek instanciáiktól 
ontológiailag.65

Ezzel az elgondolással is akadnak azonban igen súlyos problémák. Mindenekelőtt: az itt tárgyalt 
szövegekből egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy csakugyan egy ilyen elgondolással van dolgunk. 
Ugyan Fine alapvető elkötelezettsége az arisztotelészi metafizika iránt megerősíteni látszik hipoté-
zisünket, más nyomunk azonban nemigen akad. Voltaképpen igen nehéz volna egy konzisztens 
tulajdonságfelfogást rekonstruálni az itt tárgyalt szövegekből, Fine maga ugyanis egyáltalán nem 
konzisztens a fogalom használatában. Egyszer állítja, hogy egy individuum lényege tulajdonsága-
inak osztálya, máskor kétségbe vonja a tulajdonságok, mint olyanok létét is.66

Összegezve tehát Fine látszólag egy teljesen világos álláspontot képvisel, amikor azt állítja, a 
lényegek tulajdonságok osztályai. Azonban ez az elgondolása egy a metafizika bevett terminológi-
ájában nehezen megragadható, és igencsak problematikus előfeltevéseket használó tulajdonságfo-
galomra épül. Ez a tulajdonságfogalom ráadásul nem is független Fine esszencializmusának többi 
elemétől, mint szintén igencsak megkérdőjelezhető jelentéselmélete, mely ugyanakkor pusztán 
dialektikai szerepet játszik az elmélet kifejtésében. Ha Fine nem tartaná a kétséges státuszú tulaj-
donságokat – mint a létezést – valódi tulajdonságának, elméletének motivációja súlyosan sérülne. 
Ha pedig nem tartaná úgy, hogy individuumok konstituálhatnak tulajdonságokat, akkor az on-
tológiai függésre vonatkozó elméletének egyik alapfeltevése sérülne.

Látható tehát, hogy (i) igen súlyos problémákkal küzd. Hogyan áll a helyzet (ii)-vel? Eszerint 
egy dolog lényege a természete folytán igaz propozíciók halmaza. Ez az elgondolás különösen 
cseng össze Fine azon további meggyőződésével, hogy konkrét individuumok természetének 
semmi köze nem lehet absztrakt entitásokhoz, például halmazokhoz – az egységhalmazok prob-
lémája kapcsán ezt többször is kifejti. Ez az elv az illető individuum lényegét alkotó halmazok 
esetében természetesen feladható. Fine ugyanakkor azt is állítja, hogy bizonyos individuumok 
természete egyenesen nem-propozicionális jellegű. Ilyenek például a már említett következte-
tések vagy következtetési szabályok. Itt, úgy vélem, explicit ellentmondással találkozhatunk. 
Ennek ellenére ez a második meghatározás jóval kevesebb problémát vet fel, mint az első.

A harmadik meghatározással kapcsolatban, úgy vélem, kevés ellenvetés hozható fel, sőt a tra-
dicionális lényegfogalmak egyikébe-másikába igen jól illeszkedik. Plauzibilisnek tűnik például az 
úgynevezett eredet-esszencializmust (iii) terminusaiban értelmezni. E szerint az elmélet szerint az 
organizmusok számára esszenciális biológiai eredetük. A meghatározás értelmében: minden élő-
lény esszenciális viszonyban áll azokkal az organizmusokkal, amelyektől származnak. Sajnálatos 
módon ez a megfogalmazás fordul elő legritkábban Fine-nál, így az ilyen módon felfogott esszen-
cializmus részletei a legkidolgozatlanabbak. Nem világos például, hogy a konzekvenciális lényeg 
igen alapvető fogalma hogyan volna rekonstruálható emellett a meghatározás mellett.

Az egyes meghatározások tehát önmagukban is küzdenek bizonyos problémákkal. Nem vi-
lágos azonban az sem, hogyan volnának összeegyeztethetők. A két meghatározás, miszerint a 
lényegek propozíciók, illetve tulajdonságok halmazai, első ránézésre igen különböző dolgokat 
állít. Az egyik mellett szóló érvek nem csak hogy nem feltétlenül támogatják a másikat, de 

65 vö.: Fine 1995b, 287. skk.
66 Fine 1995a, 71.
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adott esetben alá is áshatják azt. Fine azonban szemmel láthatóan ekvivalensnek tartja a három 
megfogalmazást. Hogyan lehetséges ez? A problémára két lehetséges megoldást látok, melyek 
bár sikeresen közös nevezőre hozzák a különböző elképzeléseket – és szövegszerűen jól alátá-
maszthatóak –, mégis súlyos problémákat vetnek fel.

Az első megoldás a tulajdonság fogalmának átértelmezésében áll. Eszerint a tulajdonságok-
ról a szóban forgó elméletben nem a hagyományos metafizika fogalmaiban kell beszélnünk. A 
tulajdonságok nem univerzálék, nem trópusok, hanem degenerált propozíciók. Ha úgy tetszik: 
predikátumok vagy nyitott mondatok, melyeket az individuumok kielégíthetnek. Ez az elkép-
zelés szövegszerűen kiválóan alátámasztható. Fine számos alkalommal nyilvánvalóan ebben az 
értelemben használja a „tulajdonság” terminust.67

Az elképzelés továbbá megoldja a létezéssel és a szükségszerű propozíciókkal kapcsolatos 
ellenvetéseket. Az „x létezik”, illetve az „x olyan, hogy végtelen sok prímszám van” teljes értékű 
predikátumok.68 Ebben a formában érthetővé válik az is, hogy tulajdonságokat miként konstitu-
álhatnak individuumok, illetve, hogy ez a konstitúció milyen értelemben párhuzamos a propo-
zíciók individuumok általi konstitúciójával. Tegyük fel, hogy egy propozíciót, amely Szókratész 
természete folytán igaz, a P(s) szimbólum reprezentál, ahol s Szókratész neve. Ebből a propozí-
cióból kinyerhető egy degenerált propozíció, vagyis tulajdonság, melyet a P(x) nyitott mondat 
reprezentál. Ezt a nyitott mondatot s, vagyis Szókratész69 kielégíti, mégpedig úgy, hogy a ke-
letkező propozíció Szókratész természete folytán igaz. Ennyiben P(x) esszenciális tulajdonsága 
Szókratésznek. Az (i) és az (ii) meghatározás tehát emellett a felfogás mellett összeegyeztethetők.

Ebben az értelemben (iii) szintén összeegyeztethető a másik kettővel, feltéve, hogy némiképp 
átértelmezzük azt. Ha ugyanis feltesszük, hogy az individuum lényegét nem további indivi-
duumok, hanem az olyan degenerált propozíciók alkotják, amelyet az ezen individuumokkal 
való esszenciális kapcsolatot állítják, (iii) szintén értelmezhető lesz ezekben a fogalmakban.

Ez az elképzelés első ránézésre talán plauzibilisnek tűnik, azonban számos probléma fel-
vethető vele szemben. Először is: a degenerált propozíciók nyilvánvalóan absztrakt entitások, 
míg a tulajdonságokra rendszerint konkrét létezőkként gondolunk. Az arisztotelészi univer-
zálék például meghatározhatóak olyan entitásokként, melyek egyszerre több téridő régió-
ban képesek teljes egészükben jelen lenni. Mint ilyenek, értelemszerűen konkrét entitások. 
Másodszor nyilvánvaló, hogy nem tekinthetünk minden degenerált propozíciót tulajdon-
ságnak.70 Ezt maga Fine is elismeri. Épp ezen a helyen azonban szövegszerű ellentmondásra 
bukkanunk az imént vázolt elmélettel.

A Senses of Essence negyedik szakaszában Fine amellett érvel, hogy a Tulajdonságabsztrakció 
elve – mely szerint bármely nyitott mondatból tulajdonság képezhető – hamis. Tegyük fel 
ugyanis, hogy Szókratész ember. Az elv értelmében ekkor:

„Szókratész esszenciálisan rendelkezne az „embernek lenni” tulajdonsággal. De ez intu-
itíve hamis. Elvégre Szókratész természete épp annyira nem követeli meg, hogy hordozza 
ezt a tulajdonságot, vagy hogy ez a tulajdonság egyáltalán létezzen, ahogy nem követeli 
meg, hogy Szókratész valamely halmazhoz tartozzon.”71

67 vö. pl.: Fine 1995a, 54.
68 Lambda-absztrakcióval előállíthatók.
69 Fine máshol utal arra, hogy russelli propozícióelméletével leginkább az a nézet fér össze, mely szerint az 

individuum konstansok a propozíciók azon részei, melyek a valós individuumokat beemelik a propozícióba. 
(Fine 2005, 22.) Azt állítani tehát, hogy az s individuum konstans kielégíti a P(x) nyitott mondatot, 
ekvivalens azzal az állítással, hogy Szókratész maga elégíti ki a mondatot.

70 vö.: Lowe 2002, 100.
71 Fine 1995a, 60.
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Itt a tulajdonság egyértelműen degenerált propozícióként értendő. Ezek létét pedig az idézet 
szerint az individuumok léte nem követeli meg. Aligha gondolhatjuk tehát, hogy az indivi-
duum lényege ilyenek osztálya volna.

Ez a megoldás tehát több szempontból sem tűnik járható útnak. Mitévő legyen ekkor a fi-
ne-iánus? Úgy vélem, a szövegek megengednek egy további magyarázatot is. Eszerint a három 
meghatározás nem különböző – és összeegyeztetendő – lényegfogalmakra, hanem jelölésbeli 
különbségekre vonatkozik, melyek egyaránt jól leírják a mögöttük rejlő valóságot. A lényegnek 
(i), (ii) vagy (iii) értelmében való felfogása nem metafizikai, mindössze módszertani elkötele-
ződést jelent.

Ezt az elképzelést alátámasztja, hogy (i)-(iii) voltaképpen megfeleltethető a lényegről tett 
kijelentések három fajta formalizációjának, melyeket Fine a Senses of Essenceben mutat be. 
Eszerint az elgondolás szerint a lényegről tett kijelentéseket – pl.: „Szókratész lényegileg em-
ber” – három különböző módon formalizálhatjuk: egy predikátumoperátor, egy mondatope-
rátor és egy függvény segítségével. A predikátumoperátor az „ember” predikátumot módosítja 
– „lényegileg ember” – és ezt az összetett predikátumot állítja Szókratészről. A mondatoperátor 
az egész propozíciót módosítja és azt állítja, hogy az Szókratész természete folytán igaz. Végül 
a függvény hozzárendeli mindazon individuumok osztályát Szókratészhez, melyek a lényegét 
alkotják. Látható, hogy ezek a jelölési módok megfeleltethetők a három meghatározásnak.

Be kell látnunk azonban, hogy ha ezt állítjuk, úgy egyúttal azt is elismerjük, hogy Fine vol-
taképpen nem metafizikai elméletet dolgoz ki. E szerint az állítás szerint ugyanis van olyan – a 
különböző notációs módok mögött rejlő – alapvető valóságréteg, melyet e három összeegyez-
tethetetlen módszer segítségével egyaránt jól megragadhatunk. A metafizikai feladat azonban 
éppen abban állna, hogy ennek a mögöttes valóságrétegnek a természetéről számot adjunk. Így 
hát voltaképpen Fine nem tesz metafizikai állítást túl azon, hogy „a lényegek természete olyan, 
hogy e három módszer bármelyikével megragadható.”

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy Fine elmélete nem áll erősebb teoretikus alapokon, 
mint a modalizmus, sőt sok szempontból igencsak megkérdőjelezhető előfeltevéseken alapszik. 
Hiába látunk cikkeiben egy részletesen kidolgozott elméleti építményt és egy formális logikát. 
E mögött az elmélet és logika mögött nem tudunk felfedezni egy egységes, koherens metafi-
zikát. A modalizmus ezzel szemben mind teoretikus eszköztárát, mint előfeltevéseit tekintve 
igen jól illeszkedik szokásos metafizikai megfontolásaink közé. Ha egy modalista állítja azt, 
hogy egy individuum lényege tulajdonságainak egy osztálya, pontosan értjük mire gondol. 
Fine álláspontja ezzel szemben nem csak hogy unortodox, de igen nehezen is ragadható meg.

3.4. Problémamegoldás

Tekintsük végül át röviden Fine elméletének utolsó állítólagos erényét, kiváló problémamegol-
dó képességét. Úgy tűnik, hogy Fine rendszere kiválóan kezeli az esszencializmushoz kapcso-
lódó olyan alapvető problémákat, mint az ontológiai függés kérdése. Csakugyan, azt találjuk, 
hogy a lényeg fine-i fogalmára alapozva megfelelően elemezhetjük az ontológiai függés fogal-
mát. De milyen metafizikai problémákat oldhatunk meg voltaképpen ezen a módon?

Fine több helyen hangsúlyozza, hogy az ontológiai függés kérdésének tárgyalása több me-
tafizikai elmélet szempontjából kulcsfontosságú. Erre a fogalomra támaszkodva határozhat-
juk meg például, hogy mely létezők szubsztanciák. Felmerül azonban a kérdés: képes Fine 
elmélete megadni, mely létezők szubsztanciák? Erre vonatkozó kijelentéseket nem találunk 
az Ontological Dependence-ben. De ennél alapvetőbb megválaszolatlan kérdések is akadnak. 
Egyáltalán nem világos például, hogy pontosan mely tulajdonságokat kellene esszenciálisnak 
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tekintenünk.72 Ez az elmélet így nem képes választ adni az esszencializmust érintő olyan alap-
vető kérdésekre, mint hogy esszenciális-e az organizmusok számára biológiai eredetük, vagy 
milyen módon kellene kezelnünk a világokon átívelő azonosság problémáját.

Felvethető persze, hogy olyasmit kérünk számon az elméleten, amiről eleve nem szándé-
kozott számot adni. Fine célja ezekben a cikkekben egyértelműen a klasszikus lényegfogalom 
megcáfolása és egy olyan általános fogalmi keretrendszer megalkotása, amelyben a partikuláris 
kérdések megválaszolhatóak. Az ilyen válaszok kidolgozása azonban nem célja. Ez, úgy vélem, 
jogos megállapítás. Úgy vélem azonban, hogy egy további probléma még mindig felvethető: 
egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy a szóban forgó partikuláris kérdések egyáltalán megvála-
szolhatóak a fine-i keretrendszeren belül.

Vegyük ugyanis észre, hogy Fine lényegfogalma egy ontológiai értelemben primitív fogalom. 
Fine több helyen hangsúlyozza, hogy az esszencialitás vagy az „igaznak lenni x természete foly-
tán” relációt nem magyarázhatjuk alapvetőbb fogalmakban. Ez azonban egy súlyos problémát 
jelent azon fine-iánusok számára, akik a világokon átívelő azonossággal vagy a biológiai eredet 
esszencialitásával kapcsolatos kérdéseket akarnak megoldani. Milyen érvvel állhatna ugyanis 
elő egy-egy tulajdonság esszenciális vagy akcidentális volta mellett, ha az esszencialitás primitív, 
tovább nem analizálható fogalom?

Vegyünk egy igen súlyos problémát a világokon átívelő azonosság témaköréből, az úgyneve-
zett Chisholm paradoxont. A probléma a következő: képzeljünk el két individuumot, Ádámot 
és Noét. Lehetséges, hogy Ádám valamelyik tulajdonsága ugyanaz legyen, mint Noéé és fordít-
va. Például a hajszínük. Van tehát olyan lehetséges w1 világ, amiben Ádám hajszíne ugyanolyan, 
mint Noéé az aktuális világban és fordítva. Lehetséges továbbá, hogy más tulajdonságokat is 
ugyanígy megcseréljünk. Cserélgessük tovább ilyen módon Ádám és Noé tulajdonságait a le-
hetséges világokon át. Előbb-utóbb el fogunk érkezni egy wn lehetséges világhoz, amiben Noé 
minden tulajdonsága ugyanaz, mint Ádámé az aktuális világban és Ádám minden tulajdonsága 
wn-ben ugyanaz, mint Noéé az aktuális világban. De vajon joggal mondhatjuk-e, hogy ez a 
wn-beli személy, aki teljességgel megkülönböztethetetlen az aktuális Noétól ugyanaz a valaki, 
akiről mindeddig, mint Ádámról beszéltünk?

Az esszencializmus megoldást jelenthetne a problémára. Egy esszencialista ugyanis mond-
hatja, hogy Ádám és Noé rendelkezik olyan tulajdonságokkal, melyeket nem cserélhetnek meg 
anélkül, hogy el ne veszítenék önazonosságukat. Mely tulajdonságok ilyenek azonban? Ah-
hoz, hogy az esszencialista egy F tulajdonságról megmutassa, hogy esszenciális, egy olyan érvet 
kellene előállítania, amely felfedi, hogy a tulajdonság kielégít egy feltételt, melynek folytán 
esszenciálisnak tekinthető. A modalista számára ez a feltétel a szükségszerű hordozás. Mi azon-
ban a fine-iánus számára? Lévén, hogy az esszencialitás nem magyarázható alapvetőbb fogal-
makban, maga az esszencialitás kell, hogy az esszencialitás jele legyen. Nem következtethetünk 
egy tulajdonság esszenciális voltára semmi másból, mint az esszencialitásból magából. Ha tehát 
egy tulajdonság nem nyilvánvalóan esszenciális, semmilyen módon nem következtethetjük ki 
esszencialitását. Márpedig nincsenek olyan nem nyilvánvalóan – triviálisan – esszenciális tulaj-
donságok, melyek megoldanák a Chisholm paradoxont.

Hasonlóképpen aligha találhatunk megoldást a fine-féle primitivista elképzelés keretein be-
lül az esszencializmust érintő további problémákra. Semmi okunk tehát azt gondolni, hogy 
Fine elmélete ebből a szempontból jobban teljesítene, mint a modalizmus. Az elmélet újra csak 
nem bizonyul a klasszikus esszencializmus meghaladásának.

Összegezve a jelen szakasz megfontolásait, a következőket mondhatjuk el. Fine elméletének 
támogatói négy teoretikus erényt emelhetnek ki, melyeket ez az elmélet – véleményük szerint 

72 Az egyetlen tulajdonság, amelyet Fine mint nyilvánvalóan esszenciálisat kezel, a fajtához tartozás tulajdonsága.
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– jobban kezel, mint a modalizmus, ennyiben pedig a klasszikus lényegfogalom meghaladásá-
nak tekinthető. A fentiekben azonban amellett érveltem, hogy az itt tárgyalt három központi 
cikkben felvázolt elmélet egyáltalán nem rendelkezik a szóban forgó teoretikus erényekkel.

Először is a problémák, melyeket Fine megold vagy nem relevánsak a modalizmus számá-
ra – alkalmasint nem is mind probléma – vagy kezelhetőek azon belül. Másodszor igen erős 
metafizikai és metodológiai előfeltevésekre épít, melyek tekintetében a modalizmus semleges. 
Fine elmélete nem fér össze számos metafizikai, sőt matematika- és logikafilozófiai elképzeléssel 
sem. Ebben a tekintetben nem csak hogy nem haladja meg a modalizmust, de el is marad mö-
götte, amennyiben a modalista elgondolás a legkülönbözőbb metafizikai keretrendszerekben 
implementálható. Harmadszor az elmélet által használt fogalmak ilyen homályosak, nehezen 
értelmezhetőek, míg a modalizmus jellemzően nem támaszkodik másra, mint az analitikus 
metafizika bevett terminológiájára. Végül ez az erős elméleti terheket hordozó, homályos foga-
lomhasználattal felvázolt elmélet még probléma megoldási képességeit tekintve sem tekinthető 
kiemelkedőnek a modalizmussal szemben, amennyiben primitivista elköteleződései megaka-
dályozzák, hogy számot adjon a szóban forgó problémákról. Fine elmélete tehát semmilyen 
értelemben nem tekinthető a klasszikus lényegfogalom meghaladásának.

4. Ellenvetések

A fenti megfontolásokkal szemben természetesen számos ellenvetés tehető. Ezek közül az aláb-
biakban csak néhányat tárgyalhatok, melyek – úgy vélem – a legkomolyabb kihívást jelentik. 
Az előző szakaszban négy kifogást emeltem Fine elgondolásaival szemben, melyek egyenként 
a fine-i rendszer teoretikus erényeit voltak hivatottak kétségbe vonni. Ennek megfelelően négy 
ellenvetést is tárgyalok, melyek rendre a vonatkozó kifogásokat támadják.

Az első probléma, amellyel foglalkoztam, a deviáns esszenciális tulajdonságok problémája. 
Erről egyrészt, – állításom szerint – semmi okunk feltenni, hogy a modalizmus számára prob-
lémát jelent, másrészt, hogy a modalizmus ne volna képes ugyanolyan hatékonyan kezelni. Az 
első megfontolást helytállónak tartom: a modalista egyszerűen visszautasíthatja Fine felvetéseit, 
mint problémákat, mondván, a deviáns esszenciális tulajdonságok egyáltalán nem tulajdonsá-
gok, mint ilyenek, nem veszélyeztetik a modalizmust. Amíg a fine-iánus el nem számol ezzel a 
problémával, a modalista biztonságban van.

A második felvetés azonban inkább kétségbe vonható. Ahogy láttuk, a modalista a legtöbb 
Fine által felvetett problémát a tirviális esszenciális tulajdonság fogalma segítségével oldotta 
meg. Ez a fogalom azonban kifejezetten problematikus. A legtöbb forgalomban lévő trivialitás-
fogalom nem képes kezelni az összes deviáns esszenciális tulajdonság problémáját.73 Egyáltalán 
nem nyilvánvaló továbbá, hogy lehetséges kidolgozni egy valóban hatékony trivialitás definíci-
ót. Meglehet, hogy a modalista kénytelen egyszerűen önkényesen letiltani a nemkívánatos esz-
szenciális tulajdonságokat, ilyen módon pedig voltaképpen megoldatlanul hagyni a problémát.

Ezt a lehetőséget természetesen nem zárhatjuk ki. Ez azonban még egyáltalán nem jelenti, 
hogy a modalizmus ezen a téren megbukott volna, hogy tehát nem lehetséges olyan modalista 
elmélet, amely megoldhatná a problémákat. Fine mindössze az Essence and Modality egy bekez-
désben értekezik arról, hogy a modalizmus védelmében nem hozható fel további érv, mivel „le-
hetségesnek tűnik, hogy megegyezünk minden modális tény kérdésében és mégis vitatkozzunk 
a lényeget illető kérdésekről.”74 Úgy vélem azonban, Fine ezen a helyen sem képes bizonyítani, 
hogy a modalizmus megközelítése alapvetően hibás. A modalista számára tehát nyitva áll a 

73 Gorman 2005, 81.
74 Fine 1994, 8.
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lehetőség, hogy a felvetett problémákat a saját eszközei segítségével kezelje, és ne hagyja el azt 
Fine egyéb tekintetben olykor obskúrus megfontolásai kedvéért.

A második kifogásom Fine-nal szemben az volt, hogy elmélete erős metafizikai és módszer-
tani elköteleződésekkel rendelkezik, így ellentmondásban áll saját maximájával, miszerint „a 
lényeg egyetlen valamirevaló elmélete sem lehet részrehajló egyetlen metafizikai elmélet irányá-
ban sem.” Ezen kívül eleve elvágja elméletétől azokat a metafizikusokat, akik nem szimpatizál-
nak a fogalmakat, propozíciókat stb. illető realizmus gondolatával, míg a modalizmus jellem-
zően az ő számukra is elérhető marad. Ez az ellenvetés azonban lehet, hogy sokkal gyengébb, 
mint ahogy az első látásra tűnik.

Fine The Question of Realism75 című cikkében részletesen foglalkozik a realizmus és az anti-
realizmus kérdésével. Itteni megfontolásai alapján azt kell gondolnunk, hogy Fine realista ál-
lásfoglalása jóval kevesebb elméleti terhet ró a vállára, mint azt gondolnánk. Fine a Question of 
Realismben – többek közt – amellett érvel, hogy a klasszikusan antirealistának tartott elképze-
lések vagy tarthatatlanok, vagy nem is antirealisták.

Az úgynevezett faktualista antirealista szerint bizonyos dolgokról azon az alapon állíthatjuk, 
hogy nem léteznek, hogy nincsenek rájuk vonatkozó tények. Ezzel szemben a redukcionista 
antirealista szerint egy dolog nemlétezéséért további létezőkre való redukálhatósága felel. Az 
előbbi elmélet hívei – állítja Fine – nem tudnak elszámolni a tényszerűség fogalmával,76 míg 
az utóbbiak voltaképpen nem antirealisták:77 azt állítani, hogy például a mentális állapotok re-
dukálhatóak fizikai állapotokra, nem azt jelenti, hogy mentális állapotok nem léteznek, hanem 
azt, hogy azonosak fizikai állapotokkal.

Ennek megfelelően, ha Fine azt állítja, hogy léteznek halmazok, fogalmak, következtetések, 
úgy ezzel még nem kötelezte el magát egy különös, platonisztikus világkép mellett. Ezek az 
állítások nem hordoznak magukon nagyobb metafizikai terhet, mint az az állítás, hogy vannak 
prímszámok kettő és hét között. Egy nominalista épp úgy elfogadhatja Fine elméletét, mint 
egy realista, lévén, hogy előbbi nem az absztrakt entitások létezését tagadja, hanem azok redu-
kálhatóságát – egyúttal valós voltát – állítja.

Ezek a megfontolások bizonyos vádak alól ugyan felmentik Fine-t, teljes mértékben azonban 
nem tisztázzák. Szem előtt kell tartanunk, hogy Fine nem egyszerűen állítja, hogy ilyen létezők 
léteznek, hanem – és ez az igazi probléma – ontológiailag azonos státuszúként kezeli őket az 
olyan konkrét individuumokkal, mint Szókratész. A viszony, mely Szókratészt {Szókratész}-hez 
fűzi – és amely meghatározza létét – ugyanaz, mint ami Szókratészt az ő emberségéhez vagy 
az „agglegény” terminust a „nőtlen férfi” kifejezéshez. A halmazok és terminusok ugyanúgy 
individuumok, mint Szókratész: rendelkeznek természetük folytán igaz propozíciókkal. Létük 
ugyanúgy konstituálódik mint Szókratész léte, nem például az őket létrehozó matematikai 
vagy nyelvhasználati gyakorlat vagy mentális tevékenység folytán.78 Ez, úgy vélem, továbbra is 
súlyos elméleti terheket ró a fine-iánus vállára.

Nem tekinthetünk el továbbá attól a ténytől sem, hogy Fine elmélete kifejtése során 
támaszkodik számos – implicit vagy explicit – előfeltevésre a propozíciók, fogalmak stb. 
természetéről. Explicite állítja, hogy a propozíciók tartalmazhatnak konkrét individuumo-
kat konstituensekként, és előfeltételezi, hogy például a fogalmak nem mentális entitások.  
75 Fine 2001.
76 Fine 2001, 8.
77 Fine 2001, 4.
78 A fine-iánus állíthatná, hogy a halmazok és terminusok azon mentális tevékenységek vagy egyéb típusú 

létezők folytán rendelkeznek lényeggel, amelyre redukálhatóak. Egyáltalán nyilvánvaló azonban, hogy 
nyelvhasználati módok, mentális tevékenységek vagy konvenciók ugyanúgy lehetnek individuumok, melyek 
lényeggel rendelkeznek, mint Szókratész.
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Ha ugyanis a fogalmak mentális entitások volnának, akkor a logikai fogalmak is ilyenek 
lennének. Csakhogy maga a logikai következmény is logikai fogalom, amelynek tehát elme-
függő entitásnak kellene lennie, így ha nem léteznének elmék, logikai következmény sem 
létezhetne. Ekkor azonban az, hogy mi tartozik egy entitás lényegéhez, szintén elmefüggő 
kérdés lenne – hiszen Fine szerint egy dolog lényege a természete folytán igaz propozíciók 
logikai következményrelációra zárt halmaza. Ezt azonban Fine aligha állíthatja.79

A harmadik ellenvetés, melyet Fine elméletével kapcsolatban felhoztam, annak teoretikus 
alapjaira vonatkozott. Fine nagyon zavaros képet fest a rendszer alapjait képező fogalmak-
ról, ennek folytán pedig elképzelései nehezen kezelhetővé, olykor átláthatatlanná válnak. Úgy 
gondolom, a fogalomhasználatra vonatkozó megállapításaim tagadhatatlanok. A fine-iánus 
ugyanakkor érvelhet amellett, hogy ez az eljárás megkerülhetetlen. A rendszer középpontjá-
ban az esszencialitás primitív fogalma áll, mely – nem lévén analizálható – nehezen ragadható 
meg fogalmilag. A lényeg látszólag összeegyeztethetetlen meghatározásai valójában a lényeg 
fogalmának természete miatt szükségesek, nem pedig meggondolatlanságból adódnak. Ez az 
ellenvetés akár helytálló is lehet, azt azonban kétségtelenül nem segíti elő, hogy Fine elgondo-
lásainak teoretikus alapjait szilárdabbnak tartsuk, mint a modalizmusét. Ilyen módon ellenve-
tésem továbbra is helytálló: Fine elmélete ebben a tekintetben sem a modalizmus meghaladása.

Végül a negyedik, a fine-i elmélet problémamegoldó képességére vonatkozó ellenvetés ellen 
is emelhetők kifogások. Mondhatjuk ugyanis, hogy bár speciális érveket nem tudunk felhozni 
egy tulajdonság lényegi volta mellett, erre nincs is szükség. A lényegre vonatkozó intuícióink, 
természetes szemléletünk eligazít minket a lényegre vonatkozó kérdésekben. Érvelnünk mind-
össze amellett kell, hogy vannak intuícióink, valami féle előzetes megértésünk a dolgok lénye-
géről, arról, hogy mik is az individuumok voltaképpen.

Egy ilyen érvet hoz fel a fine-iánus E. J. Lowe Two Notions of Being: Entity and Essence című 
cikkében80 Nem tehetjük fel ugyanis értelmesen – érvel Lowe –, hogy nincs előzetes megér-
tésünk a lényegekről, arról, mik is az individuumok voltaképpen, ha feltesszük, hogy képesek 
vagyunk értelmesen beszélni és gondolkodni ezekről az individuumokról. Márpedig ez utóbbi 
tényállás tagadhatatlan. Lowe:

„Hogyan volnék képes például értelmesen gondolkodni vagy beszélni Tomról, egy bi-
zonyos macskáról, ha egyszerűen nem tudom, mik is a macskák és melyik macska Tom? 
Természetesen nem állítom, hogy mindent tudnom kell a macskákról vagy Tomról ah-
hoz, hogy képes legyek értelmesen beszélni vagy gondolkodni erről a bizonyos állatról. De 
annyi tudással egész biztos rendelkeznem kell, amivel elkülöníthetem azt a fajta dolgot, 
ami Tom, másfajta dolgoktól és ami elég ahhoz, hogy elkülönítsem Tomot más indivi-
duumoktól, melyek ugyanahhoz a fajtához tartoznak, mint ő.”81

Ám még ha valami módon rendelkeznem is kell a Lowe által említett tudással, ez a fajta tudás 
egyáltalán nem segít eldönteni a lényeggel kapcsolatos vitákat. Maga Lowe is hezitál azon, hogy 
pontosan mit kell tudnom, hogy képes legyek azonosítani Tomot, hiába rendelkezik előzetes 
megértéssel arról, mi is Tom voltaképpen.82 Intuícióink bizonyosan nem lehetnek döntőbírók  
79 Fine alapvető „szingularista” (vö.: Fine 2005) szemléletmódja aligha enged meg olyan állításokat, miszerint 

egy távoli csillag egy atomjának lényegére hatással lehet, hogy léteznek-e elmék vagy sem. Márpedig, ha a 
fogalmak mentális entitások, akkor az illető atom csak akkor rendelkezhet konzekvenciális lényeggel, ha 
léteznek elmék, melyekben a logikai fogalmak, mint mentális entitások fészkelnek.

80 Lowe 2008.
81 Lowe 2008, 36. A fordítás tőlem. K. Zs.
82 Lowe mentségére legyen mondva, hogy érve nem a lényegek megismerhetősége, hanem azok létezése mellett 

szól.
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a lényegre vonatkozó kérdéseink esetében, hiszen azok egyáltalán nem festenek összefüggő 
képet a számunkra.83 Ahhoz, hogy valóban megoldjuk a szóban forgó metafizikai problémákat, 
érvelésekre van szükségünk. Ilyenekkel azonban a fine-iánus esszencialista továbbra sem szol-
gálhat.

A megfontolásaimra adható ellenvetéseket ebben a szakaszban csak vázlatosan tekintettem 
át. További, komolyabb kihívást jelentő problémák felvetését természetesen lehetségesnek tar-
tom.

Konklúzió

Dolgozatomban azt a kérdést vizsgáltam, hogy a Fine által az Essence and Modalityben, a Senses 
of Essence-ben és az Ontological Dependence-ben bemutatott elmélet mennyiben tekinthető a 
hagyományos, modalista lényegfelfogás meghaladásának. Állításom szerint, bár ez az elmélet 
jobban megragadja a lényegre vonatkozó természetes elképzelésünket – ha ilyesmiről egyáltalán 
beszélhetünk – és látszólag megold olyan problémákat, melyekkel a modalizmus nem tud mit 
kezdeni, mégsincs okunk előnyben részesíteni azt a modalizmussal szemben. Fine elmélete szá-
mos igencsak megkérdőjelezhető előfeltevésre épít, elmélete több szempontból is igen homá-
lyos, nehezen értelmezhető, olykor egyenesen önellentmondásos. Aligha állíthatjuk tehát, hogy 
elgondolásai meghaladják a modalizmust, vagyis, hogy erősebb, nagyobb magyarázó erővel bíró 
elméletként kellene tekintenünk rá. Véleményem szerint ez az elmélet mindössze a lényeg kér-
déskörének egy viszonylag új, az eredeti arisztotelészi alapokhoz visszanyúló megközelítése. 
Azonban semmi esetre sem egy a hagyományos lényegfogalom korlátait ledöntő, az esszenci-
alizmus problémáit hatékonyan felszámoló és a lényegről igaz – vagy igazabb – képet nyújtó 
elmélet, hiszen nehézségek és magyarázó erő tekintetében nagyon is egy kategóriába tartozik a 
modalizmussal, sőt olykor el is marad mögötte.
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