
27

VILÁGOSSÁG 2013 ősz Analitikus f ilozófia

Mátyási Róbert

Metametafizika mint még több metafizika1 

Hétköznapi ontológiai kérdésfeltevéseink meglehetősen ártatlanok: semmi különös 
nincs abban, ha valaki elmereng azon, hogy vajon van-e pénze taxira, vagy lesz-e kávé 
a konferencián. Ezek a kérdések általában könnyen meg is válaszolhatóak: elég egy 
pillantást vetni a pénztárcánk tartalmára vagy megkérdezni a konferencia szervezőit. 
Ezzel szemben a metafizikusok ontológiai kérdései zavarba ejtőek:  – „Vannak lyukak?” 
– „Hol, a zoknimon?” – „Nem, úgy általánosságban lyukak.” – „Persze, a zoknim például 
kilyukadt.” – „De én azt kérdezem, hogy léteznek-e a lyukak mint különálló dolgok, a 
kilyukadt dolgokon felül!” – „???”  – Úgy tűnik, a metafizika – mint bármely más ága a 
filozófiának – kitérít a hétköznapi komfortzónából.

Vajon szubsztantívak a metafizikai viták? Van valami tétje annak, hogy megpróbál-
juk feltárni, hogy mik a dolgok, illetve, hogy hogyan vannak a dolgok? Miért tűnnek 
olyan nehezen megválaszolhatónak egyes metafizikai kérdések? Vajon van objektív 
mércéje annak, hogy eldöntsük, melyik félnek van igaza egy-egy metafizikai vitában? 
Általánosságban: mi legitimálja a metafizikát? A metametafizika mint filozófiai diszcip-
lína ehhez hasonló kérdésekre próbál választ találni.

A metametafizikában ma két meghatározó álláspont van: a metafizikai realizmus 
(Sider 2009; 2012) a metafizikai kérdésfelvetések – például hogy léteznek-e lyukak, 
vagy léteznek-e mereológiailag összetett tárgyak – szubsztantív voltát hivatott védel-
mezni. Ellenben metafizikai deflácionizmus szerint a metafizikai viták – vagy, legalább-
is egyes metafizikai viták – pusztán verbális viták és ezért nincs igazi indokunk arra, 
hogy bizonyos metafizikai álláspontokat előnyben részesítsünk másikakkal szemben, 
mivel ezen álláspontok pusztán különböző beszédmódok (Carnap 1950; HirSCH 2002; 
2005; 2009; putnam 1987).

Tanulmányom témája az úgynevezett Hirsch–Sider vita, melyen belül Sider deflácionisták 
elleni érvét vizsgálom, mely szerint (1) a metafizikai viták szubsztantivitásának a legjobb 
mércéje, hogy visszaadják-e a vitákban használt terminusok a világ természetes struktúrá
ját (a struktúráról később), tehát (2) egyes viták csak azért nem szubsztantívak, mert a ben-
nük használt terminusok nem jól adják vissza a világ struktúráját, tehát (3) a deflácionista 
kritikák nem függetleníthetőek bizonyos – a világ természetes struktúráját érintő – metafi-
zikai elköteleződésektől. Ha Sidernek igaza van, a deflácionizmus rendre elsőrendű meta-
fizikai vitákban kénytelen állást foglalni.

Viszont nem elégszem meg ennyivel: a tanulmányban igyekszem kimutatni, hogy a 
Hirsch-féle deflácionizmus voltaképpen nem metametafizikai, hanem elsőrendű meta-
fizikai álláspont. Mindehhez, mielőtt belekezdenék a Hirsch–Sider vita részletes tár-
gyalásába, ki fogok térni a metafizikai elméletek két legalapvetőbb komponensének 

1 Köszönettel tartozom Bács Gábornak, Kapelner Zsoltnak, Kocsis Lászlónak, Komlósi Andreának, Markovich 
Rékának, Matula Gábornak és Tőzsér Jánosnak a tanulmány korábbi verzióihoz fűzött megjegyzéseikért.
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quine-i distinkciójára, miszerint külön kell választanunk egy metafizikai elmélet onto
lógiai elköteleződéseit az adott elmélet ideológiájától.

A quine-i különbségtétel fényében voltaképpen Sider érvei „mögé megyek”, és a 4. 
részben amellett fogok érvelni, hogy Sider azért képes a deflácionizmust rendre elsőren-
dű metafizikai elköteleződések megtételére rávezetni, mert az ontológiai deflácionizmus 
voltaképpen egy olyan elsőrendű metafizikai álláspont, amely minden ontológiai elkö-
teleződést komplex ideológiával helyettesít – értve ezen azt is, hogy az ontológiai vizs-
gálódásokat ideológiai vizsgálódásokra (fogalmi elemzésre) cseréli –, ergo az semmi-
képp sem képes valamilyen globális antimetafizikus álláspontot támogatni.

A tanulmány legvégén pár szóban motiválok egy a deflácionizmustól különbö-
ző, és véleményem szerint hihetőbb antimetafizikus álláspontot, az úgynevezett 
episztemicizmust (Bennett 2009, 42), amely bár nem mond ellent a metafizikai realiz-
musnak, mégis jól alkalmazható azon aggályaink alátámasztására, hogy a metafizikai 
kérdéseket önmagukban véve, belülről, kevesebb eséllyel tudjuk megválaszolni, mint 
eleve elköteleződve valamilyen szélesebb körű filozófiai rendszer mellett. 

ONTOLÓGIA ÉS IDEOLÓGIA

Egy elmélet ontológiája az úgynevezett ontológiai kérdésre szolgál válasszal:

„melyek azok az entitások, amelyek az adott elméletet elfogadva a kvantorok által 
kötött változók?”(Quine 1951, 14.) 

Másképp fogalmazva: mik a dolgok, azaz mi az, ami van? Eszerint, egy elmélet 
ontológiája annak kötött változóinak értékeiből áll – Quine szlogenszerű 
megfogalmazásában: „[l]étezni annyi, mint egy változó értékének lenni” (Quine 2002, 
131). Például, ha egy elmélet szerint léteznek lyukak, akkor az elmélet ontológiájában 
szerepel a következő állítás:  „van legalább egy olyan dolog, ami lyuk”. Voltaképpen 
minden elmélet mellé párosítható egy lista, amely felsorolja az elmélet szerint létező 
dolgokat.

Ezzel szemben, egy elmélet ideológiája arra ad választ, hogy „milyen gondolatokat 
[ideas] fogalmazhatunk meg” az adott elméletben (Quine 1951, 14). Egy elmélet ide-
ológiája arról szól, hogy „hogyan vannak a dolgok”, azaz, hogy melyek azok az enti-
tások, amelyek alapvetőek, azaz fundamentálisak, és milyen viszonyban áll velük a 
többi entitás. Tehát, ha egy elmélet ontológiája az elmélet szerint létező dolgok listája, 
akkor az elmélet ideológiája az, amely meghatározza, hogy a listán szereplő dolgok 
milyen viszonyban vannak egymással. 

Mint látható, Quine megfogalmazása ebben a formában – bevallottan – homályos; 
ráadásul az „ideológia” elnevezést maga Quine is problémásnak tartja, mivel annak 
számos félrevezető konnotációja van: „[t]alán ahhoz, ami az ideológiai vizsgálódása-
inkban fontos, elkerülhető, hogy a gondolat [idea] fogalma mint valamilyen mentális 
entitás szerepeljen” (Quine 1951, 15). Ezeket az aggályokat figyelembe véve, a követ-
kező karakterizáció értelmében használom az „ideológia” kifejezést: egy elmélet ide-
ológiája azt határozza meg, hogy mit képes kifejezni az adott elmélet az által, hogy az 
elmélet entitásaira milyen predikátumok alkalmazhatóak, és azok közül melyek alap-
vetőek, és melyek derivatívak. Természetesen az is ideológiai kérdés, hogy egyálta-
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lán tehető-e különbség alapvető és derivatív predikátumok és viszonyok között. Tehát, 
ezek alapján egy elmélet ideológiája meghatározza annak kifejezőerejét.

Milyen kapcsolat lehet ontológia és ideológia között? Ami biztosan igaz: ontológi-
ai elköteleződéseinket beválthatjuk ideológiára, és fordítva. Ahogy Lewis fogalmaz a 
halmazelmélet ontológiája kapcsán: 

Javulást kínál abban, amit Quine ideológiának nevez, az ontológia árán fizetve.  
Egy ajánlat, amit nem tudsz visszautasítani. (LewiS 1986, 4.)

Vegyünk példának három – az egyszerűség kedvéért rendkívül elnagyolt – metafizikai 
elméletet, és azok ontológiáját és ideológiáját. Mindhárom elmélet egy olyan világot ír 
le, amelyben vannak úgynevezett mereológiai atomok – dolgok, amelyek csak önma-
gukat tartalmazzák részként; viszont abban eltérőek, hogy a szabad szemmel is látható 
makrofizikai entitások az elmélet szerint hogyan viszonyulnak ezekhez az atomokhoz.

Redukcionizmus: ∀x(Ax ∨ ∃y1…yn(Ay1…Ayn ∧ x = y1…yn ∧ Py1…Pyn,x))

E szerint a redukcionizmus szerint minden létező vagy atom „Ax”, vagy van ato-
moknak egy olyan sokasága „y1…yn ”, amelyekkel az azonos, és azokat részként 
tartalmazza „Py1…Pyn,x”.

Eliminativizmus: ∀x(Ax ∧ ¬∃y(¬Ay)

E szerint az elmélet szerint minden létező atom, tehát nincsenek makrofizikai tárgyak.

Emergentizmus: ∀x(Ax ∨ ∃y1…yn(Ay1…Ayn ∧ Py1…Pyn,x))

E szerint minden létező vagy atom, vagy olyan makrofizikai entitás, amely atomokat 
tartalmaz részként, viszont azokkal nem azonos.

Milyen kapcsolatban áll e három elmélet az ontológiai elköteleződéseik és ideológi-
áik kapcsán? Egyrészt, mindhárom elmélet ontológiailag elköteleződött a mereológiai 
atomok létezése mellett. Másrészt az első kettő ideológiájában csak az atomok fun-
damentális létezők – az eliminativista elmélet szerint minden atom, míg a redukci-
onista elmélet szerint minden dolog vagy atom, vagy redukálható atomok sokasá-
gaira –, míg a harmadik elmélet szerint, habár az atomok és a makrofizikai dolgok 
rész-egész viszonyokban állnak, a makrofizikai entitások nem azonosak atomok 
sokaságaival, tehát azokra nem redukálhatóak, így voltaképpen azok is fundamen-
tális létezők. Ebből kikövetkeztethető, hogy ontológiai elköteleződéseiket tekint-
ve az első és a harmadik elmélet szerint léteznek makrofizikai entitások, míg az 
eliminativizmus szerint nem. Viszont a redukcionizmus ontológiai elköteleződése a 
makrofizikai dolgokat illetően úgymond ártatlan, azaz nem „tényleges elkötelező-
dés”, hiszen azok azonosak atomok sokaságaival. Mindezért ideológiai „árat fizet”: 
a redukcionizmus szerint fennállhat azonossági viszony sokaságok és egyes dol-
gok között: az atomok sokaságai azonosak makrofizikai dolgokkal. Harmadrészt: 
míg a redukcionizmus és az emergentizmus ideológiájában szerepelnek rész-egész 
viszonyok, az eliminativizmusnak erre nincs szüksége: csak és kizárólag olyan dol-
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gok vannak, amelyeknek nincsenek részeik (önmagukon kívül, ami velük azonos).  
Összefoglalva:

Redukcionizmus Eliminativizmus Emergentizmus

Ontológia atomok atomok atomok;
makrofizikai entitások

Ideológia egy-sok azonosság; 
mereológia

- mereológia

A kifejezőerejük tekintetében az imént említett redukcionizmus és az emergentizmus 
voltaképpen azonos: mindkettő képes kifejezni azt, hogy „az asztal a lábaiból és az 
asztallapból tevődik össze”, vagy hogy „az asztal atomokból áll”, vagy – bevezetve 
a „mellette van” relációt – hogy „az asztal mellett egy szék van”; azaz számot tud-
nak adni némely hétköznapi makrofizikai meggyőződésünkről. Ahogy említettem, a 
redukcionizmus azért, hogy megtarthassa a kifejezőerejét annak ellenére, hogy az 
ontológiai elköteleződései szerényebbek mint az emergentizmusé, ideológiai árat 
fizet, márpedig azzal a kontroverziális tézissel, hogy fennállhat numerikus azonos-
ság egy és sok dolog között. Viszont nekünk most nem kell döntenünk az elméletek 
között: elég annyi, hogy kifejezőerejüket tekintve a két elmélet azonos, viszont míg 
az egyik ezt bővebb ontológiával éri el, a másik ugyanezt komplexebb ideológiával. 
Az eliminativizmus viszont, amely mind az ontológiával, mind az ideológiával spó-
rol, kifejezőerő tekintetében messze elmarad a két másik elmélettől: egyszerűen, az 
eliminativizmus nyelvén megfogalmazhatatlanok a makrofizikai meggyőződéseink. 
Ahhoz, hogy megtartsa az ontológiai takarékosságát és növelje a kifejezőerejét, az 
ideológiai eszköztárát kellene gyarapítania – akár az egy-sok azonosság bevezeté-
sével, akár mással –, vagy megtartva a visszafogott ideológiáját, mindezt bőkezűbb 
ontológiával is elérheti.

 A táblázat mintha azt sugallná, hogy az eliminativizmusnak egyáltalán nincsenek 
ideológiai elköteleződései. Aki részletesebben átgondolja, annak feltűnhet, hogy szinte 
lehetetlen ilyen elméletet alkotni: ha elköteleződünk bizonyos entitások létezése mel-
lett, azok között szinte biztosan fennáll néhány alapvető viszony – például az a nume
rikus különbözőség – és igaz rájuk némely alapvető predikátum. Talán a legminimáli-
sabb ideológia az úgynevezett egzisztenciamonizmus ontológiájával együtt lehetséges: 
ha csak egy entitás létezik, akkor elméletileg lehetséges, hogy arra csak egy  – pozi-
tív – predikátum igaz, mondjuk az, hogy a számossága egy, és csak az önazonosság 
viszonyában áll saját magával. Persze egy ilyen metafizikai elmélet, ezzel a minimá-
lis ideológiával rendkívül korlátozott a kifejezőereje tekintetében. Tehát nem arról van 
szó, hogy az eliminativizmusnak egyáltalán nincs ideológiája: az „x atom” predikátum 
az elmélet összes létezőjére alkalmazható, és az atomok közötti alapvető geometriai 
viszonyok is fennállnak.

A kortárs metafizikában egészen a közelmúltig sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak az 
ontológiai elköteleződések: úgy tűnt, hogy a metafizika pusztán ontológia, és hogy a 
metafizikai elméletek megítélésének egyetlen mércéje, hogy azoknak milyen ontológi-
ai elköteleződéseik vannak. Viszont úgy tűnik, hogy újabban egy elmélet ideológiája – 
fontossági szempontból – kezd felzárkózni az ontológiai elköteleződéseihez (Bennett 
2009; SCHaffer 2009; Sider 2012).
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A továbbiakban e fenti megkülönböztetés fényében fogom vizsgálni a Hirsch onto-
lógiai defláiconizmusát Sider realizmusával szemben. Mint az később ki fog derülni, a 
vita voltaképpen nem metaontológiai természetű, hanem inkább elsőrendű metafizi-
kai, ideológiai vita arról, hogy az ontológiában központi szerepet játszó kvantifikáció 
hozzátartozik-e a világ fundamentális struktúrájához.

ONTOLÓGIAI DEFLÁCIONIZMUS

Az ontológiai deflácionizmus szerint az ontológiai viták művelői abban tévednek, hogy 
a dolgok – például lyukak vagy mereológiai összegek – valamilyen speciális filozófiai 
létezésére kérdeznek rá, de nem számolnak azzal, hogy a dolgok ilyen létezése 
meghatározhatatlan. A deflácionista szerint az egyetlen koherens kérdésfelvetés 
az, hogy milyen dolgok vannak a hétköznapi vélekedéseink alapján, tehát a quine-i 
revizionista metodológiára – vedd a legjobb elméletedet, és vond le belőle az ontológiai 
elköteleződéseidet (Quine 2002) – semmi szükség. Ahogy Eli Hirsch fogalmaz:

[A] fizikai tárgyak ontológiáját érintő, jól ismert kérdések közül számos pusztán ver-
bális kérdés. [E kérdéseknek] semmi szubsztantív tétje nincs a helyes nyelvhasz-
nálaton kívül. Ebből levonhatjuk azt, hogy mivel ezek verbális kérdések, helyénvaló 
őket a hétköznapi gondolkodásra (common sense) és a hétköznapi nyelvre (ordinary 
language) apellálva feloldani. (HirSCH 2005, 67.)

Például akik azon vitáznak, hogy vannak-e összetett tárgyak, nem abban nem érte-
nek egyet, hogy mit nevezzenek összetett tárgynak. Vegyük a következő példát: egy 
lehetséges világban adott két mereológiai atom. A mereológiai univerzalista – aki sze-
rint bármely két dologból összeáll egy harmadik, amely ezeknek mereológiai összege 
– elfogadná a következő állítást, míg a mereológiai nihilista – aki szerint semelyik két 
dologból nem áll össze egy harmadik, azaz csak mereológiai atomok vannak – tagadná: 
 
 (1) ∃x∃y∃z(¬x=y ∧ ¬x=z ∧ ¬y=z) (legalább három dolog létezik)

 
Hirsch kvantorvariancaelmélete a következőt állítja: több, egymással összeegyeztet-
hető jelöltünk van arra, hogy mit jelent az egzisztenciális kvantor, és egyiket sem kell 
igazán komolyan vennünk. Ennek következtében definiálhatunk két nyelvet, amelyek 
pusztán a kvantorok jelentésében térnek el: például legyen 𝔏U az univerzalizmus, 𝔏N 
pedig a nihilizmus nyelve. A kvantorvariancia-elmélész szerint (i) több ilyen nyelv is 
van, és (ii) egyik sem jobb a másiknál. (1)-et lefordítva 𝔏U-ra és 𝔏N-re azt vehetjük észre, 
hogy a mondat igazságértéke különböző:
 
 𝔏U (1) ∃Ux∃Uy∃Uz(¬x=y ∧ ¬x=z ∧ ¬y=z) igaz
 𝔏N (1) ∃Nx∃Ny∃Nz(¬x=y ∧ ¬x=z ∧ ¬y=z) hamis
 
Mivel a kvantorvariancia-elmélészt semmi nem kényszeríti arra, hogy valamely nyelv 
mellett végleg elköteleződjön, tetszés szerint használhatja azt a nyelvet, mely alapján 
a fenti mondat igaz, és azt is, mely alapján hamis.

Fontos megjegyeznünk, hogy a különböző nyelvek kvantorai egymástól szeman
tikailag nem idegenek: kikötés, hogy a hagyományos kvantorelmélet inferenciális 
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szabályai megőrződnek, azaz a jelöltek inferenciálisan adekvátak. Például, 
ha az az állítás, hogy „János filozófus” igaz egy ilyen nyelvben, akkor a „van leg-
alább egy filozófus” is igaz. Ellenkező esetben „∃” bármit jelenthetne – legyen az  
Rudolf Carnap neve, a negáció szimbóluma, vagy egy elsőrendű predikátum (Sider 
2012, 209).

Vegyük észre, hogy különbséget tehetünk a deflácionizmus globális és lokális meg-
határozása között: az első esetben a deflácionizmus minden egyes ontológiai vita kri-
tikájaként értendő, míg lokálisan értelmezve az csak egy-egy speciális vitáról szól. 
Továbbá, ha az ontológiai deflácionizmust globálisan értjük, akkor azt is el kell fogad-
nunk, hogy nincsenek objektív ontológiai tények, azaz minden egyes egzisztenciaál-
lítás csak elméletfüggően igaz vagy hamis. Ezzel szemben Hirsch úgy tűnik, inkább 
egy-egy kiemelt vitára korlátozva – azaz lokálisan – használja a deflácionizmust, ami-
nek köszönhetően ez utóbbit nem feltétlenül kell elfogadnia. Szerinte, habár vannak 
objektív tények arról, hogy mi létezik – például a hétköznapi nyelvhasználat ontológiai 
elköteleződései –, a vitában szembenálló felek vagy nem hűek ezekhez a tényekhez, 
vagy legalább az egyikük igen, és ez esetben a vita könnyen eldönthető, vagy mind-
egyik álláspont támogatja azt, tehát nincs miről vitázniuk. Viszont ez esetben könnyen 
beláthatjuk, hogy a lokális deflácionizmus voltaképpen realista elsőrendű metafizikai 
elmélet: egyes előzetes ontológiai elköteleződései alapján ítélkezik bizonyos ontoló-
giai viták szubsztantivitásáról. 

Másrészt egy további probléma is felmerülhet a lokális deflácionizmussal szemben, 
miszerint nagyon is kétséges, hogy pusztán a hétköznapi meggyőződéseinkre alapoz-
va képesek lennénk egy kielégítő ontológiai elmélet megalkotására (Bennett 2009, 
41; SideLLe 2002). Ráadásul a legtöbb ontológiai probléma – például a mereológiailag 
összetett tárgyak problémája – éppen azért merül fel, mivel az adott kérdésben a hét-
köznapi intuícióink összeegyeztethetetlennek bizonyulnak. Természetesen, ha teljesül 
az a feltétel, hogy egy ontológiai vita kapcsán vannak koherens hétköznapi meggyőző-
déseink, és ezeknek megfelel az egyik vagy mindkét álláspont, vagy egyik sem, akkor 
ez esetben a lokális deflácionizmus jó eszköz lehet arra, hogy eldöntsük, hogy a vita 
szubsztantív vagy sem. Mindenesetre, a fenti aggályok elegendő indokot szolgáltatnak 
arra, hogy a továbbiakban már csak a globálisan értett deflácionizmussal foglalkozzak.

SIDER ONTOLÓGIAI REALIZMUSA

Képzeljünk el egy világot, amelyiknek az egyik felét csak piros, a másik felét csak kék 
folyadék tölti be (Sider 2012, 2). Tegyük fel, hogy ebben a világban az emberek a világ 
egyik felében levő dolgokat a „piros”, a másik felében levőket pedig „kék” predikátummal 
illetik, annak megfelelően, hogy azok a világ melyik felében vannak. Ezek az emberek 
a világukat természetes módon osztják fel. Most tételezzük fel, hogy ugyanők az 
előbbi fogalmak helyett egy teljesen önkényesen húzott vonal alapján osztják fel a 
világukat, és a vonal egyik oldalán a dolgokat a „kéros”, a másik oldalán pedig a „pikék” 
predikátummal illetik. Tegyük fel, hogy a két predikátum használatát tekintve sosem 
tévednek. Sider szerint ez utóbbi esetben mégis elmulasztanak valamit: a világuk 
természetes struktúráját.

Sider realizmusához Lewis általános kiinduló pontját veszi alapul, mely szerint 
különbséget kell tudnunk tenni természetes és nem-természetes tulajdonságok között 
(LewiS 1983). Ahogy Lewis fogalmaz:
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A szisztematikus filozófiában mindig szükségünk van a kevésbé, illetve nagyobb mér-
tékben természetes tulajdonságok közötti különbségtételre. Enélkül nem is érdemes 
művelnünk [a szisztematikus filozófiát]. (LewiS 1986, 61.)

Platón hasonlatával élve: a természetes tulajdonságok azok, amelyek a „világot a ter-
mészetes ízületeinél szabdalják szét”. A természetes tulajdonságok tehát valamilyen 
értelemben a legalapvetőbb, legegyszerűbb tulajdonságok, melyektől minden más 
tulajdonság és reláció függ. Vegyük észre, hogy az a kérdés, hogy melyek a termé-
szetes tulajdonságok, ideológiai természetű, azaz arra szolgál válaszként, hogy mely 
dolgok fundamentálisak, és hogy azokkal a többi létezők milyen viszonyban állnak.

A természetes tulajdonságokról szóló klasszikus példák többnyire a mikrofizika 
tulajdonságait részesítik előnyben, és általában az elméletek megegyeznek abban, 
hogy a diszjunktív tulajdonságok a legkevésbé természetesek. Például az „elekt
ronnak lenni” sokkal természetesebb, mint az „elektronnak vagy kvarknak lenni”.  
Ennek szemléltetésére definiálhatjuk az  N  mondatoperátort: bármely tetszőleges ϕ  
és ψ mondatra, ha N( ϕ,ψ ), akkor ϕ jelentése természetesebb, mint ψ -é (Sider 2009, 
407). A fenti állítás így adható meg: N(x elektron,x elektron vagy x kvark).

Mindez előfeltételezi azt, hogy a világnak van egy természetes struktúrája.  
A metafizikai ideológia fő kérdése: milyen a világ struktúrája?

Nelson Goodman egyfajta szkeptikus álláspontot képvisel a világ természetes struk-
túráját illetően (Goodman 1972, 443–444): úgy érvel, hogy bármely két dologról állít-
hatjuk, hogy hasonlítanak egymásra, ha van legalább egy tulajdonság, amelyen osz-
toznak – például, ha egy dolog rendelkezik  F  tulajdonsággal, és egy tőle különböző 
dolog G-vel, akkor mivel mindkét dolog rendelkezik az „Fnek vagy Gnek lenni” tulaj-
donsággal, ezek a dolgok hasonlóak. Ezt elfogadva arra jutunk, hogy a világ bármely 
– hasonlóságra apelláló – felosztása teljesen önkényes, tehát a világnak nincs termé-
szetes struktúrája. 

Viszont ez a fajta szkepticizmus Sider szerint túlságosan radikális, sőt teljességgel 
hihetetlen: ha elfogadjuk Goodman szkepticizmusát, bármely nyelvi közösség szaba-
don választhatja meg, hogy mely terminusokkal írja le a világot, és ezeket a terminu-
sokat használva mindegyik megfogalmazhatja a saját természeti törvényeit, amelyek 
– akár egymással teljesen összeegyeztethetetlenek, akár nem – mind igaz módon 
írják le a világot, és mindegyik közösség épp olyan sikeres vizsgálója annak, mint bár-
mely másik (Sider 2009, 398). Valószínűleg a tudományok sikeres műveléséhez elen-
gedhetetlen, hogy a világnak legyen valamilyen vizsgálható struktúrája, hiszen ellen-
kező esetben semmi értelme nem lenne különbséget tennünk az elméleteink között: 
az elektronok a dolgoknak egy jól elkülöníthető, természetes osztályát alkotják, míg 
az elektron -vagy-vacsora-vagy-kabát-vagy-kutyák szintén egy jól elkülöníthető cso-
portot alkotnak, de abszurd lenne azt feltételezni, hogy ilyen terminusokkal közelebb 
kerülünk a világ struktúrájához.

Vegyük észre azonban, hogy a Goodman-féle szkepticizmus is jár egyfajta – első-
rendű, ideológiai természetű, de meglehetősen radikális – metafizikai elköteleződés-
sel: azt állítja, hogy a világnak nincs struktúrája. A Goodman-féle szkepticizmus vol-
taképpen az egyik legkomplexebb ideológiát részesíti előnyben, mely szerint semmi 
sem alapvető, azaz semmi sem fundamentális, tehát pontosan ugyanannyira genuin 
tulajdonságát írja le a világnak minden egyes predikátum és viszony.
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Sider realizmusának van egy másik – metodológiai természetű – előnye is, amellett, 
hogy ideológiáját tekintve jóval takarékosabb, mint a Goodman-féle teljes szkepticiz-
mus: ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a világnak van valamilyen természetes struk-
túrája, akkor meg tudjuk határozni, hogy mely vita szubsztantív. Például, ha két filozó-
fus a kocsmában azon vitatkozik, hogy vajon hegynek számít-e egy kiemelkedés az 
óceán közepén, amelynek a csúcsa egy apró sziget (Sider 2012, 52), akkor erős gya-
nú támadhat arra, hogy a vita nem szubsztantív: valószínűleg teljesen konvencionális, 
vagy elmefüggő, hogy mit nevezünk hegynek. Ez utóbbit úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy a „hegynek levés” nem természetes. Viszont az arról szóló vita szubsztantív – bár 
empirikusan könnyen eldönthető –, hogy van-e kiemelkedés az óceán közepén: az, 
hogy van-e ott valami, vagy nincs, amelyre alkalmazható a „kiemelkedés” predikátum, 
konvenciótól vagy elmétől független. Ezek alapján egy vita akkor nem szubsztantív, 
ha az álláspontok nem fogalmazhatóak meg a világ természetes illesztékeitől – struk-
túrájától – függő terminusokban, vagy másképpen, épp olyan jól – vagy rosszul – írja 
le az egyik álláspont a világot, mint a másik. A nem szubsztantív viták kimenetele attól 
függ, melyik álláspontot választjuk, a szubsztantív viták kimenetele viszont a világ ter-
mészetes struktúrájától függ.

AZ EGZISZTENCIÁLIS KVANTOR TERMÉSZETESSÉGE

Az ontológiai realizmus szerint kell lenniük olyan megkülönböztetéseknek, amelyek 
a világot természetes ízületeinél osztják fel. A realizmus szerint a világnak van egy jól 
leírható struktúrája, amelyben egyes különbségtételek természetesebbek, mint mások.

Sider realizmusa viszont egy kulcsösszetevőjében különbözik Lewisétól: nem csak 
arról van szó, hogy egyes tulajdonságok természetesebbek, hanem arról is, hogy az 
egzisztenciális kvantornak egyetlen egy természetes jelentése van, ez pedig a:
 
Létezés: Úgy lenni F, hogy x rendelkezik F-el. (∃xFx) 
 
Sider szerint ez a létezés fundamentális értelme: nem azt állítja, hogy egyes dolgok 
fundamentálisabbak (például az elektronok), hanem hogy a létezés fundamentális 
értelmében vannak a dolgok – akár önkényes mereológiai összegek vagy lyukak.  
Az ontológiai realizmus emellett az összes elsőrendű ontológiával összeegyez-
tethető, és a quine-i metodológiát követi: vedd a legjobb elméletedet, fordítsd le a 
kanonikus logikádra, és vond le belőle az egzisztenciális elköteleződéseidet (Sider 
2012, 200).

Használva a fent definiált N mondatoperátort, Sider a következőt állítja (Sider 2009, 409):
 

N-természetes Ǝ: Minden ϕ-re, ha ϕ használata kellő mértékben összeegyeztethető  
(inferenciálisan adekvát) a nyelvünk egzisztenciális kvantor használatával, akkor  vagy 
szinonim ∃xFx-el, vagy N(∃xFx,ϕ).

 
Az ontológiai realizmus egy ideológiai nézet, mely szerint a világnak van ontológiai 
struktúrája, tehát leírásainktól, elméleteinktől és hétköznapi vélekedéseinktől függetle-
nül léteznek a dolgok ∃xFx értelmében. Az ontológiai viták szubsztantívak: a világ adott 
ontológiai struktúráját igyekeznek feltárni, és a vitákban részt vevő elméletek kivétel 
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nélkül ∃xFx értelmében használják az egzisztenciális kvantort – tehát legalább abban 
az ideológiai kérdésben egyet értenek, hogy a létezés univokális.

Visszatérve a mereológiai vitára, mind az univerzalista, mind a nihilista ∃xFx értel-
mében teszik meg ontológiai elköteleződéseiket: bár állíthatják, hogy 𝔏U vagy 𝔏N nyel-
vet beszélve más-más igazságértéke lehet bizonyos egzisztenciaállításoknak, de a 
világ ontológiai struktúráját csak és kizárólag olyan nyelven fogalmazzák meg, amely-
ben az egzisztenciális kvantor jelentése ∃xFx. Az ontológiai realizmust elfogadva a 
mereológiai vita szubsztantív: arról szól, hogy vannak-e összetett tárgyak ∃xFx értel-
mében, és nem arról, hogy vannak-e összetett tárgyak 𝔏U vagy 𝔏N szerint.

A KVANTORVARIANCIA ÚJRAFOGALMAZÁSA AZ ONTOLÓGIAI 
REALIZMUSSAL SZEMBEN

Vegyük át újra, hogy mit állít a globális deflácionizmus kvantorvarianca-elmélete: egy-
részt azt, hogy az ontológiai vitákban szemben álló felek másmilyen jelentésű kvan-
torokat használnak, másrészt azt, hogy nincs okunk arra, hogy preferáljuk az egyik 
kvantort a másikkal szemben. Például a mereológiai univerzalista kvantora (∃U) alap-
ján igaz, hogy dolgok bármely tetszőleges kollekciójának létezik mereológiai össze-
ge, míg a nihilista kvantora (∃N) alapján ugyanez hamis, de egyik kvantor sem „jobb” a 
másiknál. A fentiek alapján: a kvantorvariancia-elmélet szerint egyik kvantor sem ter-
mészetesebb a másiknál, tehát a kvantifikáció nem fundamentális.

 
Kvantorvarianca: Minden ϕ-re, és minden ψ-re, ha ϕ illetve ψ használata kellő mér 
tékben összeegyeztethető (inferenciálisan adekvát) a nyelvünk egzisztenciális kvan-
tor használatával, akkor ¬N(ϕ,ψ).

 
A kvantorvariancia elmélet szerint tehát a kvantifikáció nem fundamentális, azaz a 
kvantorok közül egyik jelöltünk sem adja vissza jobban a világ struktúráját, mint a másik, 
tehát a kvantorvariancia-elmélész szerint az ontológiai viták nem szubsztantívak.

A KVANTORVARIANCIA ELLEN

Sider saját ontológiai realista ideológiáját védelmezve felteheti a kérdést a 
kvantorvariancia-elmélésznek: mi fundamentális, ha nem a kvantifikáció (Sider 2012, 
216)? A továbbiakban a deflácionisták e fenti kérdésre adható válaszlehetőségeit vizs-
gálom. Mint ahogy az ki fog derülni, a deflácionista számára egyik válaszlehetőség sem 
kielégítő: ha úgy tartja, hogy van a világnak valamilyen struktúrája, de a kvantifikáció 
nem fundamentális, akkor is szubsztantívnak kell ítélnie egyes elsőrendű metafizikai 
kérdéseket. Ha viszont úgy ítéli, hogy a világnak nincs természetes struktúrája, akkor 
Goodman radikális szkepticizmusát kell elfogadnia. Mindegyik esetben igaz lesz, hogy 
az ontológiai deflácionizmus nem más, mint egy olyan elsőrendű metafizikai elmélet, 
amely az összes ontológiai elköteleződését egy meglehetősen komplex ideológiával 
váltja ki.
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STUFF-NIHILIZMUS

A deflácionista mondhatja azt, hogy a fundamentális szinten nincsenek dolgok, csak 
úgynevezett stuff, azaz kontinuus anyag, amit úgy lehet körülírni, mintha csak és 
kizárólag nem megszámlálható főnevek – mint például a „víz” vagy a „levegő” – írhatnák 
le a világ természetes struktúráját. 

Valós alternatívának tűnik az, hogy a világ végtelenségig osztható – mereológiai 
fogalmakkal: mindennek van olyan része, amellyel nem azonos –, viszont úgy tűnhet, 
hogy ez a nézet nem összeegyeztethető azzal, hogy a világnak van fundamentális 
szintje (SCHaffer 2003). A stuff-nihilizmus egyszerre ad igazat ez előbbinek, de úgy, 
hogy megtartja azt az intuíciónkat, hogy van a világnak fundamentális szintje:

 
Stuff-nihilizmus: Nincsenek dolgok (tárgyak) a fundamentális szinten, csak konti
nuus anyag.

 
Ez esetben a világ fundamentális szintjéről való állításaink a következő formákat vehe-
tik fel (legyenek α és β megszámlálhatatlan főnevek, illetve ρ és γ megszámlálhatatlan 
szingulárus terminusok): „némi α az ϕ” vagy „minden α az ϕ”; „ρ ugyanaz az α mint γ”; 
„ρ része γ-nak”. Ugyanúgy, ahogy magyar nyelven valaki azt mondja, hogy „némi víz 
szennyezett”, vagy hogy „minden víz nedves”, vagy hogy „ugyanaz a víz van a pad-
lón, mint amely a kádban volt”, illetve, hogy „az Erie-tó vize része a Nagy-tavak vizé-
nek” (Sider 2012, 217).

Viszont-e fenti példákból már könnyen beismerhető, hogy a stuffontológia nyelve 
a metafizikai vizsgálódások tekintetében nem sokban különbözik a hagyományosabb 
értelemben vett dolgok nyelvétől: van benne „stuff kvantifikáció”, tehát rá lehet kér-
dezni, hogy „mely stuff létezik”, és van „stuff mereológia”, tehát szubsztantív kérdés 
az, hogy „vajon tartalmaznak-e részként bizonyos stuff-ok más stuff-okat” (Barnett 
2004). Voltaképpen a stuff-ontológia egy olyan ideológiával váltja ki a hagyományos 
– ∃xFx értelmében vett – ontológiát, amely a hagyományos egzisztenciális kvantort 
stuff-kvantorral helyettesíti. Ez esetben a deflácionista számára a stuff-ontológia épp 
oly kevéssé vonzó, mint a „tárgyak” ontológiája.

KVANTORMENTES FUNDAMENTÁLIS NYELVEK

Quine szerint elkerülhetjük az ontológiai elköteleződéseinket, ha olyan nyelvet 
használunk, melyben predikátum funktorok helyettesítik a kvantorokat (Quine 1960).  
Az ontológiai deflácionisták számára ez vonzó alternatíva lehet, mivel ha a 
fundamentális nyelvben nincsenek ontológiai elköteleződések – pusztán predikátumok 
–  úgy tűnik könnyen érvelhet amellett, hogy az ontológiai viták nem szubsztantívak.

Sider viszont amellett érvel, hogy erre a nyelvre is át lehet fordítani bizonyos ontoló-
giai vitákat, olyan módon, hogy megőrizzék a szubsztantivitásukat (Sider 2012, 219).  
A következőkben ezt az érvet mutatom be – technikai részleteket pusztán sematiku-
san áttekintve.

Quine az ún. derelativizációs operátort hívja segítségül bizonyos elsőren-
dű egzisztenciaállítások kvantormentes átfogalmazásához. Vegyük példának a  
(x megharapja y-t) kétargumentumú predikátumot. A derelativizcáiós operátort hasz-
nálva Hxy-t átalakíthatjuk egyargumentumú predikátummá: legyen „DERH” a „meg-
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harap valamit” predikátum, ez esetben „(DERH)x” jelentése az „x megharap valamit”. 
Ezek után még egyszer alkalmazva a derelativizációs operátort átalakíthatjuk „DERH”-t 
„DERDERH”-vá, aminek a jelentése „valami megharap valamit”. Mivel a lekötendő vál-
tozókat elimináltuk, nincs további szükségünk a kvantifikációra.2

A probléma a következő: mivel Quine kvantormentes nyelvére lefordítható minden 
elsőrendű logikai állítás, arra ugyanúgy átfordíthatóak a szubsztantív módon bizonyos 
ontológiai kérdések – mint hogy van-e valami, aminek F és G a része. Legyen – az egy-
szerűség kedvéért – Axy az azonosságpredikátum (azaz x=y). Ez esetben „DERA”nem 
más, mint a „valamivel azonosnak lenni”, és „DERDERA” nem más, mint a „valami azo-
nos valamivel”. Legyen PPxy az „x része y-nak és ¬x=y”, ekkor „DERPP” a „valaminek a 
része, amellyel az nem azonos” egyargumentumú predikátum, és „DERDERPP”  nem 
más, mint „valami valaminek a része, amellyel nem azonos”. 

A mereológiai univerzalista szerint „DERDERPP”  igaz, míg a nihilista szerint hamis: 
a mereológiai vita fundamentális nyelven van megfogalmazva és szubsztantív kvan-
tormentes nyelven is. Voltaképpen itt is az a helyzet, hogy ha egy kvantormentes nyelv 
kifejezőerőben fel akar zárkózni az ontológiai realizmushoz, voltaképpen nem tud mást 
tenni, minthogy annak kvantifikációs struktúráját komplex ideológiával helyettesíti.

A VILÁG MINT STRUKTURÁLATLAN TÉNY

A deflácionista érvelhet amellett, hogy a létezés helyett a tények fundamentálisak, és 
a tényeknek nincs kitüntetett felbontása (dekompozíciója). Ahogy Hirsch fogalmaz:

[M]egtarthatjuk a strukturálatlan tény fogalmát. Úgy gondolom, hogy valóban ez a 
legalapvetőbb fogalmunk a „valóság”-ról, a „világ”-ról, illetve az „ahogy van”-ról, és 
ez a fogalmunk változatlan marad, bármilyen elgondolásunk is legyen arról „ami 
létezik”. (HirSCH 2002, 59.)

Kérdéses viszont, hogy hogyan viszonyul az ilyen értelemben tényontológia a tudo-
mányos nyelv kvantifikációs ontológiájához, illetve hogy vajon nem bukkannak-e újra 
elő egyes ontológiai viták (Sider 2012, 220)?

Viszont vegyük észre, hogy az ontológiai deflácionista ismét egy elsőrendű meta-
fizikai vitába bonyolódott: a strukturálatlan tények melletti elköteleződés elsőrendű 
metafizikai természetű, hiszen pusztán egy meglehetősen komplex ideológiai jelle-
gű tézis – miszerint van legalább egy strukturálatlan tény, és csak az fundamentális.

NEM TELJES FUNDAMENTALITÁS

Még egy menekülési útvonal lehet, ha a kvantorvariancia-elmélész megkérdőjelezi a 
fundamentalitás teljességét. Érvelhet amellett, hogy nincs olyan nyelv, amely a világ 
struktúráját jobban vissza tudná adni, mint a többi: tehát amellett kíván érvelni, hogy 
nem csak az ontológiai elköteleződéseink variálhatóak tetszőlegesen, hanem az 
ideológiánk is.

2 Quine az elméletét generalizálja többargumentumú tetszőleges predikátumokra, és számos más predikátum 
funktort is bevezet, hogy a teljes elsőrendű logikát helyettesíteni tudja, viszont az érv szempontjából ez másod-
lagos.
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Sider szerint ekkor a következő dilemmával kell szembesülnie (Sider 2012, 220): fel-
tehetjük a kérdést, hogy vannak-e bizonyos predikátumok, amelyek az „a világot a ter-
mészetes illesztékei alapján osztják fel”? 

Erre két válasz adható: egyrészt válaszolhat nemmel, de ez esetben vagy Goodman 
szkepticizmusát fogadja el (Goodman 1972, 443–444) – nincsenek objektív hasonló-
ságok a világban, amelyről a 3. részben kimutattam, hogy voltaképpen egy komplex 
ideológiai tézis –, vagy azt mondja, hogy igen, annak ellenére, hogy kvantifikáció, nem 
az. Viszont ez esetben, ha bizonyos predikátumok fundamentálisak, akkor kell lennie 
olyan mondatnak, amely fundamentális igazság, és tartalmazza valamelyik prediká-
tumot ezek közül. Viszont – feltéve, hogy csak a predikátumok fundamentálisak – a 
mondatnak tartalmaznia kell egy nem fundamentális nevet, vagy egy nem fundamen-
tális kvantort, tehát a kvantorvariancia-elmélésznek el kell fogadnia, hogy ha vannak 
fundamentális igazságok, akkor nincsenek fundamentális igazságok (Sider 2012, 221).

EPISZTEMIKUS AGGÁLYOK

Sokan hajlamosak a metafizikára egyfajta episztemikus kívülállóként tekinteni: a 
metafizikusok évezredek óta ugyanazokkal a problémákkal foglalkoznak – mondják –, 
néha több, néha kevesebb sikerrel, néha újabb, néha régebbi módszerekkel.  
Úgy tartják, hogy mivel a metafizikusok kérdései nem válaszolhatóak meg empirikus 
módszerekkel, sem fogalmi elemzéssel, nagy valószínűséggel sosem válaszolják meg 
azokat kielégítően (még erősebben megfogalmazva: a metafizikai kifejezéseknek nincs 
jelentése).

Viszont, ha elfogadjuk Sider érveit, akkor ahhoz, hogy eldöntsük, mely viták 
szubsztantívak, meg kell vizsgálnunk, hogy olyan terminusokban van-e megfogal-
mazva, amelyek visszaadják a világ természetes struktúráját – és hogy ahhoz hogy 
viszonyul az elméletünk ideológiája. Mindennek elfogadásához viszont már eleve –  
az analitikus filozófiában igen népszerű – szelíd realista prekoncepciókkal kell hozzááll-
nunk a kérdésekhez, ami ellen Goodman teljes szkepszise nem tűnik túl jó alternatívá-
nak, mivel az is csak egy kontroverziális elmélet a világról. Az ontológiai deflácionizmus 
– az előző bekezdésben megfogalmazott aggályokat alátámasztani kívánó globá-
lis antimetafizikai álláspontként értelmezve – úgy tűnik, zsákutcába kerül: pusztán 
csak egy másik metafizikai álláspont, amely e tekintetben semmivel sem jobb, vagy 
„kényelmesebb”, vagy kevésbé elkötelezett, mint a realizmus: ugyanis pusztán annyit 
tesz, hogy ideológiára cseréli az ontológiát. Amit a fenti érvek mutatnak: a hagyo-
mányos ontológiát globálisan elvető deflácionista elméletek nem függetleníthetőek 
egyes elsőrendű metafizikai, ideológiai elköteleződéseinktől, tehát azok nem tisztán 
anitmetafizikus elméletek, mivel nem függetlenek egyes elsőrendű metafizikai elkö-
teleződésektől.

A továbbiakban az úgynevezett episztemicizmusra térek ki pár szóban, amely véle-
ményem szerint (i) a deflácionizmussal ellentétben, nem elsőrendű metafizikai állás-
pont, illetve (ii) sikeresen támasztja alá – legalábbis egyes, partikuláris vitákat tekint-
ve – azon aggályainkat, hogy pusztán önmagában tekintve egyes vitákat, nehéz vagy 
episztemikusan indokolatlan elköteleződnünk egy álláspont mellett. Viszont nem törek-
szem itt az episztemicizmus kimerítő elemzésére, hanem megelégszem azzal, hogy 
kimutassam: semmilyen jel nem utal arra, hogy (i) és (ii) csak és kizárólag a metafizi-
kai vitákra lenne igaz.
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Az episztemicizmus Bennett megfogalmazásában a vitáknak azt a sajátosságát 
emeli ki, hogy azok episztemikusan aluldetermináltak (Bennett 2009, 72). Mit jelent ez 
egy metafizikai vitát illetően? Ahogy az 1. részben láthattuk, metodológiailag legalább 
három tényezőt veszünk figyelembe, amikor egy metafizikai elméletet vizsgálunk: az 
elmélet ontológiáját, az ideológiáját és a kifejezőerejét. Mint láthattuk, ontológia és 
ideológia kölcsönösen beválthatóak egymásra, megtartva az elmélet kifejezőerejét.  
A legtöbb metafizikus abban is egyetért, hogy ha két elméletnek ugyanolyan kifejezőe-
reje van, akkor az egyszerűbbet érdemes választanunk (Baker 2011): vagy azt, amely-
nek egyszerűbb az ontológiája (kevesebb típusú létezőt feltételez); vagy azt, amelynek 
egyszerűbb az ideológiája (azaz kevesebb fundamentális létezőt és viszonyt feltéte-
lez). Az episztemicizmus szerint kerülhetünk olyan dilemmába, hogy két vitázó állás-
pont ugyanazzal a kifejezőerővel rendelkezik, és mindkettő a maga módján – mondjuk 
az egyik az ontológiáját tekintve, a másik az ideológiáját tekintve – egyszerű elmélet, 
tehát önmagában nem találunk indokot amellett, hogy valamelyik álláspont mellett elkö-
teleződjünk. (Továbbá az is szükséges, nyilvánvalóan, hogy egyik elmélettel szemben 
se legyenek konklúzív ellenérveink.)

Bennett szerint ilyen az itt példaként használt mereológiai vita is: a mereológiai 
univerzalista bőkezű ontológiával, míg a mereológiai nihilista komplex ideológiával éri 
el, hogy a másik állásponthoz felzárkóztassa az elmélete kifejezőerejét. Ez esetben 
mind a kettő elmélet a maga módján épp ugyanannyira egyszerű, viszont nem igazán 
lehet őket összemérni. 

Mindez pusztán annyit jelent, hogy az ehhez hasonló esetekben nincsenek lokális indo
kaink arra, hogy belülről nézve meg tudjunk válaszolni egy metafizikai kérdést. Ellenben 
a vitán kívül helyezkedve, egy tágabb filozófiai rendszeren belül már találhatunk indoko-
kat: ha valaki az ontológiai egyszerűséget valamiért fontosabbnak tekinti, mint a komplex 
ideológiát, akkor indokolt elköteleződnie a nihilizmus mellett, és fordítva, ha valaki vala-
miért különösen problémásnak tartja a komplex ideológiát, akkor azért neki akár indo-
kolt lehet ontológiai árat fizetve az univerzalizmust választani (Bennett 2009, 73–74).

Vegyük észre, hogy az episztemicizmus csak és kizárólag partikuláris vitákról szól, 
tehát lokális tézis: csak és kizárólag akkor alkalmazható, ha egy partikuláris vitára igazak 
a fenti kikötések, azaz nincs lokális indokunk arra, hogy elköteleződjünk egy álláspont 
mellett. Másrészt, az episztemicizmus összeegyeztethető a realizmussal: nem igényli a 
kvantorvariancia eszköztárát, és nem zárja ki, hogy legyen a világnak valamilyen adott 
struktúrája – a probléma csak abban van, hogy legyen akármilyen is a világ tényleges 
struktúrája egy adott kérdést illetően, az sajnos olyan módon determinálja alul az elmé-
leteinket, hogy nem találunk a priori érveket az egyik vagy a másik mellett.

Véleményem szerint a metafizikát mint filozófiai diszciplínát korántsem lehet élesen 
elkülöníteni a többi filozófiai diszciplínától, éppen ezért globális – az egész metafizikai 
diszciplínát érintő – antimetafizikus álláspontot aligha lehet motiválni anélkül, hogy ne 
vonnánk kétségbe a filozófiai kérdésfelvetések és az a priori érvelés létjogosultságát. 
Valószínűleg az episztemicizmus is azért képes jóval szerényebb eszközökkel alátá-
masztani egyes aggályainkat egyes metafizikai vitákat illetően, mivel pusztán az a pri
ori érveléseknél általános metodológiai problémákra támaszkodik. Mégis melyik az a 
karakterisztikus probléma, amely csak és kizárólag a metafizikát érinti? Ameddig erre 
a kérdésre nem tudunk válaszolni, addig a metafizikával szembeni szkeptikusoknak be 
kell érniük azzal, hogy csak lokális, egy-egy vitát érintő metametafizikai kritikákat tud-
nak megfogalmazni.
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